KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
06.01.2014–12.01.2014
Erciyes'te konu turizm
“Erciyes’te Turizm” konulu çalıştay, Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Sayman Üye Ferhat Akmermer’in...
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“Erciyes’te Turizm” konulu çalıştay, Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Sayman Üye Ferhat Akmermer’in katıldığı toplantıya,
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, KAYTĐD Başkanı Enver Sungur ve
konuyla ilgili sektör temsilcileri de iştirak etti. Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; Erciyes’in Kayseri için büyük bir şans
olduğunu belirtti. Hiçyılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ve kısa zamanda
bitirilecek olan Erciyes Kış Sporları Merkezi projesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Başkan Hiçyılmaz, bu proje ile yalnızca Erciyes dağında oluşacak hareketliliğin değil, şehir
merkezinde yaşanacak değişikliklerin de Kayseri ekonomisine büyük getirisi olacağına
inandıklarını kaydetti.Çalıştayda, sektörlerin temsilcilerinin sıkıntıları ve çözüm önerileri
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4966.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

21 Suriyelinin Bodrum Katında Yaşam
Mücadelesi
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 21 Suriyeli, Kayseri’de bir evin bodrum
katında yaşam mücadelesi veriyor.Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaştan kaçan 21 kişi,
Halep’ten gelerek Kayseri’nin Kocasinan Đlçesi...
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Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 21 Suriyeli, Kayseri’de bir evin bodrum
katında yaşam mücadelesi veriyor.
Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaştan kaçan 21 kişi, Halep’ten gelerek Kayseri’nin
Kocasinan Đlçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir evin bodrum katında kiralık bir daire tuttu.
Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 21 Suriyeli, komşularının yardımlarıyla hayata
tutunmaya çalışıyor. En önemli sorunlarının yiyecek olduğunu belirten Suriyeli vatandaşlar,
yetkililerden yardım eli bekliyor.
Aynı mahallede oturan ve ellerinden geldiğince Suriyeli sığınmacılara destek olmaya
çalıştıklarını kaydeden Hayati Sayın, “Bu Suriyelilerin oturduğu yerde 11 yıl boyunca ben
oturdum. Bunlardan önce bir arkadaş daha geldi. Đhtiyaçlarını komşular karşıladı. Ev sahibi
yeri geldiğinde kira bile almadı. Durumları çok vahim. Çocukların durumunu görüyorsunuz
ve içler acısı bir durumdalar. Komşularla beraber el birliği yaparak, gücümüzün yettiğince
ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz ama biz de nereye kadar giderebiliriz ki? Bu çocuklara
devletin yardım etmesi lazım. Zaten yardım ediyor Allah razı olsun ama biraz daha el atması
lazım” diye konuştu.
Komşular olarak kış dolayısıyla daha çok eşya konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını dile
getiren Sayın, “Yaşantılarını görüyorsunuz. Evin içi berbat bir durumda. Biz komşular olarak
halı, kilim ve kanepe gibi eşyalar konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yiyecek
konusunda da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ancak bizim gücümüz de
bir yere kadar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4967.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Demokrat Parti 68'inci Kuruluş Yıl Dönümünü
Kutluyor
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 7 Ocak 1946 tarihinde kurulan Demokrat
Parti'nin 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.Özbakkal, yaptığı açıklamada,
''Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan ve dört...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 7 Ocak 1946 tarihinde kurulan Demokrat
Parti'nin 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.
Özbakkal, yaptığı açıklamada, ''Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan ve dört yıl sonra
yapılan seçimlerde (14 Mayıs 1950'de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye
Cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan Türk siyasi partisidir. Sırasıyla
1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur''
dedi.
Demokrat Parti'nin, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile iktidardan düşürüldüğünü ve 29
Eylül 1960'ta kapatıldığını bildiren Özbakkal, şunları kaydetti:

''14 Mayıs 1950 günü yapılan seçimler Türkiye'de 27 yıllık tek parti devrini sona erdirdi.
1923'ten beridir tek başına ülkeyi idare eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı halk oyu ile
Demokrat Parti'ye devredecekti. Seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti yüzde 52.7 oy alarak
408 milletvekilliği kazanmıştı. CHP yüzde 39.4 ile 69 milletvekili ile temsil edilme hakkı
kazandı. Millet Partisi 1, bağımsızlar 9 milletvekiline sahip oldular. Atatürk'ten sonra 11,5
yıldır Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Đsmet Đnönü artık anamuhalefet lideriydi. 22
Mayıs 1950 günü TBMM açıldı. Refik Koraltan başkanlığa seçildi. Ardından yapılan
Cumhurbaşkanlığı oylamasında DP Genel Başkanı, Đzmir milletvekili Celâl Bayar 453
milletvekilinin katıldığı oylamada 387 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü
cumhurbaşkanı seçildi. Hükümeti kurmakla DP Aydın Milletvekili Adnan Menderes
görevlendirildi. Aynı gün Menderes kendisinin ilk cumhuriyet'in 19. hükümetini kurdu. 2
Haziran'da güvenoyu aldı. 9 Haziran 1950'de DP Genel Đdare Kurulu Adnan Menderes'i genel
başkanlığa seçti. Dünyada belki çok nadir görülen bir olay gerçekleşmişti. Uzun yıllar boyu
ülkeyi kendi otoritesi ile yöneten iktidar, tamamen serbest, hür, kansız ve hilesiz bir seçim ile
yerini bir başka partiye bırakmıştı. Bu yüzden 1950 seçimleri tarihimizde Beyaz Devrim
olarak adlandırılmıştır. 68 yılını kutladığımız Demokrat Parti'nin halen Genel Başkanı
Gültekin Uysal'dır. Bugün hala dim dik ayakta duran Demokrat Parti, kurcularını ve
demokrasi şehitlerimizi, Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarını şükran ve minnetle
anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4968.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Mektubun tamamı yayımlandı Đşte o mektup
Yeni Şafak, Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği ve Başbakan Erdoğan'ın da
görmesini istediği mektubun tamamını yayımladı.
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Đşte o mektup
22 Aralık 2013
Pennsylvania
Sayın Cumhurbaşkanım,
Aziz dost, kıymetli insan, Saygıdeğer Abdullah Gül Beyefendi
En içten hürmetlerimi arz eder, gönülden selamlarımla sağlık ve afiyet üzere bulunmanızı
dilerim. Ülkemizin ve milletimizin huzurunu kaçıran her hadisenin Zat-ı âlilerinizi ne kadar
üzdüğünün/üzeceğinin idrakinde olarak, aynı hüznü paylaştığımı ifade etmek istiyorum.
Başkaları 'Hizmet', 'Hareket', 'Cemaat' veya 'Câmia' gibi farklı isimlendirmelerde bulunsalar
da aslında her tür, her anlayış, her renk ve her desenden insanın (camide bir araya gelip
beraberce saf tutan insanların misillü) bir makuliyette ve bir mantıkiyette buluşmalarının şahs-

ı manevisi olarak gördüğüm adanmış ruhların faaliyetlerinin ve müesseselerinin hedef
alınması karşısında çok mahzunum.
***
Daha dershaneler meselesinin konuşulduğu ilk günlerde sayın Başbakanımıza da değişik
vesilelerle ifade edildi; milletimiz için faydalı gördüğümüz müesseselerin kapatılmamasını ve
mevcut halleriyle misyonlarını ifa etmeyi sürdürmesini arzuladığımız hususu kendilerine
iletildi. Bu hareketin gönüllülerinin genel ve sosyal medya aracılığıyla elden geldiğince
nezaket çerçevesinde kendilerini ifade etmelerinin ortaya atılan itham ve iftiralar neticesinde
başladığı kamuoyunun malumu. Bu hususta kanunlar çerçevesinde hukukun gereklerinin
seslendirildiğini düşünüyorum.
Zamanla içtimai hayat içinde birçok insanın hadiseye dahil olması neticesinde maalesef yer
yer nezaket ölçülerinin dışına çıkan bir üslup ile çok çirkin söz ve karşılıklı isnatların
gündemde olması hasebiyle bunun önüne geçilmesi gerektiği akl-ı selim sahiplerinin öncelikli
bir zaruret olarak gördüğü bir husus. Özellikle bir kısım medya kuruluşlarında kara
propaganda sayılabilecek yayınları sona ererse, dost ve arkadaşlarımın da sükûtu tercih
edecekleri kanaatindeyim. Fakir'in de bu meselenin önünü kesmek için elinden geleni
yapacağını bilmenizi isterim. Sürekli çirkin şeyler neşreden bir kesimin o kötü neşriyatının
durması hususunda Zât-ı alinizin de ciddi etkili adımlar atacağınıza, yeniden akl-ı selime
dönüşü sağlayacağınıza inanıyorum ve sizden bunu kemal-i samimiyetle istirham ediyorum.
***
Muhterem efendim,
Devletin kanun çerçevesinde yürüyen işleyişi hususunda emir verme, müdahale etme ya da
memurları bir noktaya sevk etme konumunda bulunmadığım Zât-ı alinizin malumudur.
Bununla birlikte, sohbetlerimde tansiyonun düşürülmesi adına dost, muhip ve sevenlerimize
itidal tavsiye etmemin faydalı olacağı kanaatime sahip iseniz, bu hususta elimden gelen
gayreti ortaya koymaya amadeyim.
Medyanın takip ettiğim kadarıyla, kamuoyunun da vakıf bulunduğu işleyen hukuki bir vetire
ile ilgili olarak, bir taraftan görevliler kanunlar çerçevesinde vazifelerinin gereğini yerine
getirerek suçluları tespit etmeye ve haklarında işlem yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan, bu
konuda sadece görevlerini yapmakla meşgul bulunan veya herhangi bir şey yapmasa da başka
illerde olan bazı kimseler hakkında belli bir itham olmadan işlem yapılıyor. Kanunların
belirlediği vazifeleri yine kanunlar çerçevesinde yerine getiren memurînin sırf belli bir yere
nispet edilerek engellendiğini ve hatta süreçle hiçbir ilgisi olmadığı halde yine aynı nispete
dayandırılarak tasfiyelerin (daha doğrusu kıyımların) yapıldığını üzüntüyle izlemekteyim.
Devlet memurlarının üzerlerin gidip onları vazifelerini yapmaktan men etme ve masum vatan
evladını sadece belli bir yere nispet ederek tasfiyeye/ kıyıma tabi tutma konusunda biz sussak
bile zannederim maşeri vicdan susmayacaktır.
***
Sayın Cumhurbaşkanım,
Ayrıca, kamu kurumlarına giriş mülakatlarında ciddi bir eleme gayreti bulunduğu
dillendiriliyor. Şu anda da eskiden beri olduğu gibi bazı insanlar hakkında 'Şu cemaatten, bu
tarikattan; şu dershaneye gitmiş, bu okuldan mezun olmuş!' denilerek bilgi toplama ve
engelleme yapıldığı ifade ediliyor. Bu haksız uygulamanın sadece genel müdür, müdür veya
emniyet amiri konumunda da kalmadığı, ta memurlara kadar inmiş bulunduğu söyleniyor.
Şimdiye kadar hayatın değişik alanlarında yalnızca 'falan yere, müntesip, falancı.. filancı..'
görüldüğünden dolayı mağduriyete uğramış pek çok insanın yanımda gözyaşı döktüğüne şahit
oldum. Fakat ben bunları hiç dillendirmediğim gibi o insanlara da sabır ve vifak tavsiye ettim.
Belli bir yere nispet edilerek engellenen bu vatan evladı yakın çevrelerine, nazları geçen
kimselere de üzülerek hislerini dile getirmekte, içlerini dökmektedirler. Bu ülkenin öz evladı,
masum Anadolu insanlarının bir kısım kara listelere kaydedilmesine ve önlerinin kesilmesine

matuf gayretlerin artık bütünüyle sona ermesi gerektiği kanaatindeyim. Dünyanın dört bir
tarafına dağılmış ve Allah'ın inayeti, Zât-ı devletleriniz gibi kıymetli dostların himmet ve
himayesiyle sürekli genişleyen hizmet hareketinin -maalesef- önünü kesmeye matuf gayretler
olduğu aşikar hale geldi. Bu yakışıksız engelleme faaliyetlerinin -önceden olmamakla birliktehareketin büyümesi ve genişlemesiyle eş zamanlı olarak arttığı görülmektedir. Süleyman
Efendi'nin talebelerinin, Đlim Yayma Cemiyeti'nin, Menzil mensuplarının ve diğer
meşreplerin/mesleklerin de aynı muameleye maruz kalmayacağı nasıl söylenebilir?!.
***
Kıymetli efendim,
Göndermek lütfunda bulunduğunuz kıymetli misafirin aktardığı hususları dikkate alarak, ifade
etmeliyim ki, dün neredeysek şu yaklaşan seçim sürecinde de aynı yerde ve çizgide
duruyoruz. Diyaloğa her zaman açık bulunduğumuzu, binaenaleyh Zât-ı âlilerinizin ve sayın
Başbakanın ortak tensiplerini tensibimiz sayacağımızı da belirtmek isterim. Bahse konu
hususların sayın Başbakanla da paylaşılmasını arzu ederim. Hayatını dinine, milletine ve
insanlığa adama gayretindeki bir kardeşiniz olarak bütün samimiyetimle ifade etmeliyim ki,
hep sulh ve huzurun, ittihad ve ittifakın, uhuvvet ve hulletin yanında yer almaya, Fakir'e sevgi
duyanları da bu yönde teşvik etmeye çalıştım.
Gözümde ahiretin tüllenip durduğu şu yaşımdan sonra da başka bir sevdam, düşüncem ve
emelim olamaz. Devlet büyüklerimizin uzatacakları dostluk ellerini mutlaka tutacağımızı,
bize karşı samimiyetle atılan her adıma -ilahi ahlaka iktîdaen- on katıyla mukabelede
bulunacağımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve sevenlerimize itidal tavsiye ederek huzurun
temini adına elimizden geleni yapmaya çalışacağımızı ve her zaman sulhun
takipçisi/destekçisi olacağımızı arz ederim.
Bu vesileyle, zât-ı âlilerinize, saygıdeğer Hayrünnisa Hanimefendi'ye ve saadetli ailenizin
diğer fertlerine selam ve hürmetlerimi sunarım.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4969.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

BAŞBAKAN SEVGĐSĐ RENK TANIMIYOR
Kayseri’de düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’ etkinliğin de insan zincirine katılan yabancı
uyruklu öğrenciler Başbakana olan sevgilerini gösterdi.
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Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’
etkinliğine binlerce vatandaş katılarak insan zinciri oluşturdu. Đnsan zinciri içersinde sadece
Kayserililer yoktu. Afrika’nın çeşitli ülkelerinden şehrimize okumak için gelen yabancı
uyruklu öğrencilerde Başbakana olan sevgilerini gösterdi.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4970.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“AŞKIN ENGELLERĐ YOK ETTĐ”
Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’
etkinliğinde Kayserili vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve Başbakan maskeleriyle el ele
tutuştu. Yaklaşık 15 noktada miting havasında geçen etkinlikte 35 kilometrelik insan zinciri
oluşturuldu.

06 Ocak 2014 Pazartesi 11:10

Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’ etkinliği
binlerce Kayseriliyi bir araya getirdi. Yaklaşık 30 bin vatandaşın katıldığı etkinlikte, 10 bin
maske ve 10 bin bayrak dağıtıldı. Yüzlerine başbakan maskesi takan vatandaşlar, hep bir
ağızdan atılan sloganlar ile başbakana olan sevgilerini dile getirdiler.
‘Aşkın engelleri yok etti’
Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce vatandaş hep bir ağızdan başbakana destek sloganları
atarken, binlerce pankartın içinde biri vardı ki herkesi duygulandırdı. Engelli bir vatandaşın
tekerlekli sandalyesi üzerinde açtığı ‘Aşkın engelleri yok etti’ pankartı gören herkesi
duygulandırdı.
‘Adım Pembe desteğim hep seninle’

Açılan pankartlar ile içlerindeki başbakan sevdasını gün yüzüne çıkaran bir bayan vatandaş
ise hazırlamış olduğu pankart ile görenleri tebessüm ettirdi. ‘Adım Pembe desteğim hep
seninle’ pankartıyla Başbakana desteğini ve sevgisini gösterdi.
‘Gözyaşları sel oldu’
Bürüngüz camii önünde Başkan ve ülkemiz için yapılan dua esnasında gözyaşlarını tutamayan
vatandaşlar hıçkırıklar içinde edilen duaya âmin dedi.
‘15 noktada miting havasında geçti’
Yaklaşık 15 nokta da bir araya gelen vatandaşlar insan zincirine el verdi. Daha sonra buluşma
noktalarından aynı anda hareket eden vatandaşlar, yine sloganlar eşliğinde miting havasında
Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet meydanında toplanan binlerce vatandaş atılan
‘Astınız, zehirlediniz, dondurdunuz, Yedirmeyiz’ , ‘Dik dur eğilme Kayseri seninle’
sloganları attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4971.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

HESAPLARI KAYSERĐ’DEN DÖNER
Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’
etkinliğine 30 bine yakın vatandaş katılarak, 34 kilometre boyunca el ele tutuştu. Platform
adına konuşan KĐMDER Başkanı Yüzgeç; bestesinde bir ümmet şarkısı bulunan bir yiğit
adam: Recep Tayyip Erdoğan’la el ele vermek için toplandıklarını söyledi.
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Kardeşlik ve Đyilik Platformu’nun öncülüğünde düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’ etkinliğine
30 bine yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar el ele tutuşarak tramvay durakları boyunca 34
kilometrelik bir insan zinciri oluşturdular.
Etkinlik, siyaset, STK ve vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Ak Parti Kayseri Milletvekilleri
Đsmail Tamer, Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas
Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ile çok sayıda STK
temsilcisi ve vatandaş etkinliğe akın etti.
“Başbakan yalnız değildir”
Kardeşlik ve Đyilik Platformu adına konuşan Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı
Seyit Halil Yüzgeç, Kader demeyip, kaderin üstünde bir kaderi yaşadığını ilan eden,
şarkısında, bestesinde bir ümmet şarkısı bulunan bir yiğit adam Recep Tayyip Erdoğan’la el
ele vermek için toplandıklarını söyleyerek, Başbakan Erdoğan’a hitaben; “2013 yılını sana
uğursuzca, fütursuzca, hesapsızca ve kitapsızca yaşatmaya kalkışanlar oldu. Bunlar kurdukları
faiz çarkıyla bu milletin kanını azmetmiş, ortaya koydukları ekonomi oyunları ile çalışanın,
üretenin hakkını cebine indiren, sadece 17 Aralık operasyonuyla, millettin yaklaşık 150
milyarını yok eden, satılmış beyinler ve ruhlardır. Bunların amaçları seni yakalamaktır cesur
yüreğinden… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir, Recep Tayyip Erdoğan'ı size,

oyunlarınıza ve işbirlikçilerinize yem etmeyeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yem
ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Yüzgeç’in konuşmasının ardından eller semaya açılarak
dualar edildi.
“Başbakan'ı asla yedirmeyeceğiz”
Etkinliğe katılan Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "Tüm Kayseri burada. Kayseri,
milletine ve devletine gönül köprüsü kurarak, milletine ve devletine sahip çıkarak, milli
iradeye sahip çıkarak, milli iradeyi temsil eden iktidara sahip çıkarak, Başbakan'a sahip
çıkarak, onu sevenler olarak buradayız. Başbakan'ı asla yedirmeyeceğiz. Memleket
düşmanları varsa, milletin iradesine sahip çıkan milletler de vardır." dedi.
“Millet artık her şeyi görüyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Cumhuriyetin kurulma felsefesinin bu
insanların iradesi üzerine olduğunu kaydederek; “Ama zaman içinde devletin bir takım
kurumlarını ele geçirenler, insanların bu iradesine sıkça ipotek koyma yolunda adım
atmışlardır. Biz bunu seneler öncesinde çok yaşadık. 60'larda Adnan Menderes'i idam etmeye
kalkanlar bellidir. 70'lerde bu iradeye ipotek koymaya kalkanlar bellidir. 80'lerde bu ihtilali
yapanlar bellidir. 2000'li yıllardan beri Ak Parti iktidarına karşı bir takım olaylar oynandı.
Milletin seçmiş olduğu hükümeti ve onun seçtiği değerli Başbakan'ını iktidardan
uzaklaştırmak için binbir türlü oyunlara başvurdular. Ak Parti iktidarı adeta engelli bir yarışta
gibiydi. Düz yolda gitmesi gereken iktidarın önünü kesenlerden dolayı adeta bir engelli yarış
şeklinde geçti. Allah'a şükürler olsun ki o kötü günler geride kaldı. Bu günlerde de yeni yeni
oyunlar ortaya konuyor. Doğrusu millet artık her şeyi görüyor. Millet artık bu oyunlara hayır
diyor ve kendi seçtiği iktidarın arkasında duruyor. Elbette ki onun değerli Başbakanı değerli
ve yiğit insan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duruyorlar" dedi.
“Oyunlar tutmayacak”
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de; "Başbakanımızın arkasında olduklarını gösterdikleri
için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 34 kilometre boyunca bir kardeşlik zinciri oluşacak.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını gösterecekler. Türkiye ve
hükümetimiz üzerinde, başbakanımız üzerinde oynanacak olan oyunlar tutmayacak" şeklinde
konuştu.Etkinlik ulusal Kanallarda da geniş yer aldı. TRT ve A haber kanalları etkinliği
naklen yayınlar ile tüm Türkiye ile paylaştı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4972.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Dijital Müzecilikte Son Nokta
Selçuklu medeniyetine ait tarihi eserlerin yanısıra şaşırtıcı dijital uygulamaları ile büyük ilgi
görmesi beklenen Selçuklu Müzesi'nde sona gelindi. Şubat ayında hizmete girmesi planlanan
müzede su üzerinde yürüme hissi uyandıracak bir...
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Selçuklu medeniyetine ait tarihi eserlerin yanısıra şaşırtıcı dijital uygulamaları ile büyük ilgi

görmesi beklenen Selçuklu Müzesi'nde sona gelindi. Şubat ayında hizmete girmesi planlanan
müzede su üzerinde yürüme hissi uyandıracak bir teknoloji de ziyaretçilere farklı duygular
yaşatacak. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kardeşi
Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine 1206 yılında yapımına başlanan Gevher Nesibe
Medresesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk Selçuklu Müzesi olarak
açılacak. Gevher Nesibe Medresesi'nin bir kısmı Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön
plana çıkaran bir müze, diğer kısmı ise şifahiye özelliğini taşıyan tıp müzesi olarak
düzenleniyor. Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı',
'bilimi', 'giysisi' gibi unsurlar ile ''Kayseri'de Selçuklular'', ''Anadolu'da Selçuklular'' gibi
bölümler yer alacak. Şifahiye ile ilgili kısımda ise; 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri',
'bilginler', 'ecza', 'su ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi bölümler bulunacak.
Müze içerisinde sergilenecek Selçuklu etnografik eserlerinin yanı sıra, etkileşimli ve
teknolojik görsellik içeren alanlar yer alacak. Böylece ziyaretçilerin; dinleyerek, deneyerek,
uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak bilgilenmeleri sağlanacak.Müzede, dünyadaki
ender müzelerde yer alan holografik üç boyutlu görüntüler, arttırılmış gerçeklik için bilgisayar
donanımları yer alacak. Bu donanımlar sayesinde müzedeki ziyaretçiler suyun üzerinde
yürüyebilecek ya da Selçuklu sultanları gibi giyinebilecek.Gevher Nesibe Medresesi'nin anıt
yapı özelliği dikkate alınarak yapılan ve Şubat ayında hizmete açılması planlanan müze,
dijital müzeciliğin geldiği son nokta olarak kabul ediliyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4973.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kan Bağışı Otobüsü Bünyan’a Geldi
Kızılay Bünyan Şube başkanlığı tarafından 3 ayda bir yapılan kan bağışı etkinlikleri için
Kızılay Kayseri kan merkezi kan toplama otobüsü Bünyan’a geldi.Bünyan Kızılay Şube
başkanlığı tarafından 3 ayda bir yapılan kan bağışı...
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Kızılay Bünyan Şube başkanlığı tarafından 3 ayda bir yapılan kan bağışı etkinlikleri için
Kızılay Kayseri kan merkezi kan toplama otobüsü Bünyan’a geldi. Bünyan Kızılay Şube
başkanlığı tarafından 3 ayda bir yapılan kan bağışı etkinlikleri çerçevesinde Bünyan’a gelen
kan toplama otobüsün de, bugün sabahtan itibaren vatandaşlar kan vermeye başladı.Kan
bağışına gösterilen ilgiden dolayı bir açıklama yapan Kızılay Bünyan Şube Başkanı Erdal
Başkurt “Kan toplama aracımız her üç ayda bir rutin olarak gelmektedir. Nüfus ortalamasında
Develi ve Yahyalı ön plana çıkarken 250 - 300 ünite verilen kan ile de Bünyan halkı
duyarlılığını gösterdi. Ben Kızılay Kan merkezi çalışanları arkadaşlarıma ve Bünyan halkına
çok teşekkür ediyorum kan bağışı aracımız üç gün boyunca Bünyan’da tüm halkımızı
bekliyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4974.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kaymek Turgutreis'te Sergi Açtı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bünyesinde
faaliyet gösteren Turgutreis Mahallesi'ndeki kurs merkezinde dönem sonu sergisi açıldı.
Sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği eserler sergilendi.KAYMEK'in...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) bünyesinde
faaliyet gösteren Turgutreis Mahallesi'ndeki kurs merkezinde dönem sonu sergisi açıldı.
Sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği eserler sergilendi.
KAYMEK'in Turgutreis Mahallesi'ndeki kurs merkezinde düzenlenen serginin açılışını
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu yaptı.
KAYMEK'in iki branşta tek bir tesiste kurs hizmetine başladığını hatırlatan Tuzcuoğlu,
"Bugün 13 tesiste, yüzün üzerinde branşta hizmet veriliyor. Đnsanların hayatına bir değer, bir
anlam katmak istiyoruz. Đnsanların hayatına anlam katmak bizi de mutlu ediyor. Bu yüzden bu
hizmetler kartopu misali büyüyerek gidiyor" dedi.
Kursiyerler adına konuşan Fatma Kasapoğlu da kendilerine bu imkanları sunan başta
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılışa katılan davetliler sergiyi gezerek ürünlerle ilgili bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4975.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Dövizdeki Artış, Umrecileri De Etkiledi
Yılbaşı öncesinde başlayan dövizdeki artış, Umre ziyaretlerini de etkiledi. Umre
organizasyonu yapan şirketin yetkilisi Rıfat Işık, ''Dövizdeki artış, Umre ziyaretlerini yüzde
10-15 oranında etkiledi. Dolar ve avrodaki artış nedeniyle...

06 Ocak 2014 Pazartesi 14:26

Yılbaşı öncesinde başlayan dövizdeki artış, Umre ziyaretlerini de etkiledi. Umre
organizasyonu yapan şirketin yetkilisi Rıfat Işık, ''Dövizdeki artış, Umre ziyaretlerini yüzde
10-15 oranında etkiledi. Dolar ve avrodaki artış nedeniyle Umre parasını denkleştiremeyen
vatandaşlar, rezervasyonlarını ileri tarihe erteliyor'' dedi.
Dövizdeki artışın, Umre ziyaretlerini olumsuz etkilediğini bildiren şirket yetkilisi Rıfat Işık,
''Umre'ye gidecek vatandaşlar, Türk Lirası olarak biriktirdikleri paralarını bize avro bazında
döviz olarak getiriyorlar. Yani elma, patates gibi ürünler üreten çiftçiler, daha önce 10 kilo
elma satarak 1 avro alıyorsa, şimdi 15 kilo elma satarak 1 avro alabiliyorlar. Dövizdeki artış,
mutlaka Umre ziyaretlerini olumsuz etkiledi. Şimdiye kadar rezervasyon iptali yaşamadık
ama bazı vatandaşlar, bu tarihten sonraki rezervasyonlarını ileri bir tarihe attılar. 'Parayı
yetiştiremiyorum, benim Umre ziyaretim 2 ay sonraki rezervasyona olsun' diyenler oldu.
Dövizdeki artış, Umre rezervasyonlarını yüzde 10-15 etkiledi'' ifadelerini kullandı.
Umre'ye gidecek vatandaşların pasaportlarını şirkete getirmeleriyle Umre ziyaretiyle ilgili
işlemlerin başladığını vurgulayan Işık, ''6-7 yıldır Kayseri'den direkt Mekke ve Medine'ye
uçuşlar var. Daha önceleri Ankara ve Đstanbul üzerinden uçuşlar yapılabiliyordu. 10, 15, 21,
günlük ve 1 aylık Umre ziyaretleri yapılabiliyor. Kayseri'den direkt Mekke ve Medine'ye
uçuşlar tercih ediliyor. Mekke'deki görevler ve ibadetler ile ziyaretler gerçekleştirildikten
sonra Medine'ye geçiliyor ve burada da ibadetler, ziyaretler yapıldıktan sonra Kayseri'ye
dönülüyor. Umreci gruplarımızın başında bay ve bayan din görevlileri ile sağlık görevlisi
bulunuyor. Bizim şirket olarak Türkiye genelinde 8-10 şubemiz var ve bu şubelerimizden
toplam 100 Umre'ci bir grubu oluşturarak, Umre seyahatlerine başlıyorlar. Her ay 100-150
kişiyi Umre'ye götürüyoruz. Ramazan ayına kadar böyle devam ediyor. Ramazan ayında sayı
daha da artıyor. Ramazandan sonra ise Hac dönemi başlıyor. Hac döneminden 40-45 gün
sonra ise tekrar Umre ziyaretleri başlıyor'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4977.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nun namaglup lideri Erkiletspor, Sanayi Esnafspor'u
5-0 mağlup ederek yoluna devam etti.STAT: Argıncık 1 NoluHAKEMLER: Sari Günay xxx,
Durmuş Caner Akbulut xxx, Faruk Çuhadaroğlu xxxERKĐLETSPOR: Kemal xxx,...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubu'nun namaglup lideri Erkiletspor, Sanayi Esnafspor'u
5-0 mağlup ederek yoluna devam etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Sari Günay xxx, Durmuş Caner Akbulut xxx, Faruk Çuhadaroğlu xxx
ERKĐLETSPOR: Kemal xxx, Murat xxx, Kaan xxx, Murat Ş xxx , Doğukan xxx, Mehmet
xxx, Burak xxx, Süleyman xxxx, Hasan xxx, Alim xxx, Umut xxx

SANAYĐ ESNAFSPOR: Ömer xx, Hüseyin xx, Mustafa xx, Murat Y xx, Furkan xx, Samet
xx, Murat xx, Derviş xx, Yasin xx, Mesut xx
GOLLER : Dk 27 Hasan , Dk 45 Murat , Dk 70 ,75 ve 80 Süleyman (Erkiletspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4978.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri 1. Amatör Küme
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi sahasında Yerköyspor'u konuk eden Gençlerbirliği
rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.STAT: Argıncık 2 Nolu
SahaHAKEMLER: Salih Ulu xxx, Techik Gülten xxx, Necmettin Sami Şahin
xxxK.GENÇLERBĐRLĐĞĐ:...
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Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi sahasında Yerköyspor'u konuk eden Gençlerbirliği
rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Salih Ulu xxx, Techik Gülten xxx, Necmettin Sami Şahin xxx
K.GENÇLERBĐRLĐĞĐ: Volkan xxx, Burak xxx, Mehmet xxx, Gürkan xxx, Mustafa xxx,
Veysel xxx, Đbrahim xxx, Ali xxx, Mehmet T xxx, Şifa xxx, Ali Y xxx
YERKÖYSPOR: Emre xx, Osman( 47.Dk Diyar ) xx, Saffet xx, Yusuf xx, Hasan xx, Mahuf
xx, Egehan xx, Furkan xx, Turan xx, Onur xx, M.Ali (Levent)xx
GOLLER: Dk 39 Veysel , Dk 50 Mehmet T,(K.Gençlerbirliği), Dk. 87 Levent (Yerköyspor)
(Spor Servisi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4979.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Toplu Sözleşme Tatlı Sözle Başladı
Büyükşehir Belediyesi ve Kaski'de çalışan toplam 760 işçiyi kapsayan 11. dönem toplu
sözleşme görüşmelerine başlandı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin
Beyhan ve Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil...
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Büyükşehir Belediyesi ve Kaski'de çalışan toplam 760 işçiyi kapsayan 11. dönem toplu
sözleşme görüşmelerine başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan ve Hizmet-Đş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir tarafından başlatılan görüşmelerde her iki kurumda
çalışan işçilerin 2 yıllık zam oranları ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler
belirlenecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üyelerini hiçbir zaman mağdur etmediğini belirten
Hizmet-Đş Şube Başkanı Halil Özdemir, bütün maaş, ikramiye ve sosyal haklarını günü
gününe aldıklarını belirterek toplu sözleşme görüşmelerinin en güzel şekilde sonuçlanacağını
ümit ettiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan da, her zaman işçinin
yanında olduklarını ifade ederek, "Bugüne kadar hiçbir zaman çalışanlarımızı mağdur
etmedik. En güzel şekilde haklarını verdik. Bu görüşmelerin de olumlu şekilde
sonuçlanacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Halil Özdemir, geleneksel hale getirdiklerini ifade ettiği tatlıyı ikram
ederek, toplu sözleşme görüşmelerine başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4980.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ak Parti Milletvekilleri Doğumevi'ni Ziyaret
Etti
AK Parti Kayseri milletvekilleri, il ve kadın kollarından oluşan bir heyetle birlikte Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ni ziyaret
etti.Doğumevi girişinde, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği...
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AK Parti Kayseri milletvekilleri, il ve kadın kollarından oluşan bir heyetle birlikte Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ni ziyaret
etti.
Doğumevi girişinde, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet
Gödekmerdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Đbrahim Özcan ve hastane
yetkilileri tarafından karşılanan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Ahmet
Öksüzkaya, Đsmail Tamer, Đl yönetim kurulu ve il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri,
Kayseri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ni ziyaret ederek, 2014 yılında doğan bebeklere
çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaret hakkında açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri
Doğum Evi'nde 2014 yılında doğum yapan anneleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastane
personelini ve burada yatan hastaları ziyaret ettik. Varsa buradaki sıkıntıları görmek ve onları
ortadan kaldırmak için buradayız. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ve

doktorlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Geçen hafta itibari ile, Tam Gün Yasası'nı
da kanunlaştırmış olduk. Buradaki amaç, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın yanında
olmaya devam etmektir. Üniversitelerde görev yapan hocalarımızda kolay yetişmiyorlar.
Onlara da yenilikler getirmeye çalıştık. Herkesi memnun etmek mümkün değil ama, çok
büyük kesiminin memnun olacağı kanısındayım." şeklinde konuştu.
AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı da, AK Parti Kadın Kolları olarak,
milletvekilleri ile birlikte 2014 yılının ilk bebeklerini ziyaret etmek istediklerini belirterek,
"2014 yılının ilk gününde bu ziyaret gerçekleştirmek istedik fakat, 1 Ocak 2014'te geçirdiği
trafik kazası sonrasında Nevzat Akyol'un şehit olması nedeni ile programımızı bu güne
ertelemiştik. AK Parti Kadın Kolları olarak yeni doğan bebeklere uzun ömürler, annelerine
kolaylıklar, babalarına da bol kazançlar diliyoruz" dedi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Đbrahim Özcan ise, Kayseri
Etiğim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri olarak milletvekillerimizin yeni doğan bebeklere
yönelik yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından milletvekilleri, beraberindeki heyetle birlikte doğum servisini ziyaret
ederek, doğum yapan annelere bebekleri için hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4981.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Hiçyılmaz: “Son günlerde yaşanan olaylar en
çok özel sektörü etkilemiştir'
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.Hiçyılmaz, “Son günlerde yaşanan olaylar en çok özel sektörü etkilemiştir. Hem
ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeler, hem de Amerikan Merkez Bankası’nın...
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Hiçyılmaz, “Son günlerde yaşanan olaylar en çok özel sektörü etkilemiştir. Hem ülkemizde
yaşanan olumsuz gelişmeler, hem de Amerikan Merkez Bankası’nın tahvil alımını azaltacağı
haberi, döviz kurlarında ve faizlerde yükselmelere sebep olmuştur.
Döviz kurlarındaki artış ve faizlerdeki oranın çift hanelere çıkması, yaklaşık 270 milyar dolar
borcu olan özel sektör için risk oluşturmaktadır. Özel sektör marifetiyle kalkınma politikası
uygulanan ülkemizde, her yıl yaklaşık 1 milyon insana iş sahası bulacak yatırım yapmamız
gerekmektedir” ifadesinde bulunduğu değerlendirmesine şu şekilde devam etti:
“2023 hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışan özel sektörümüzün çok değerli şirketleri
ve işadamları korunmalı ve onların itibarları kolayca yıpratılmamalıdır. Yapılan tartışmaların
da demokrasi ve hukuk kurallarını ihlal etmemesine özen gösterilmelidir.
Türkiye günlük çekişmelerden sıyrılıp gerçek gündemine dönmelidir. Ticaret ancak huzur ve
güven ortamında yapılır. Son 11 yıldaki olumlu ortamın ve kalkınmanın devamı için huzur,

güven ve hukukun üstünlüğü gereklidir. Ancak bu şekilde milletimiz daha zengin ve daha
müreffeh olur.
Türkiye’nin dünyada ulaştığı seviyeyi muhafaza etmek ve daha da ileriye taşımak için
demokratik hukuk devleti kurallarından taviz verilmemelidir. Adımlarımızı dikkatli atmak
suretiyle, 2014 yılını her bakımdan değerli bir yıl haline getirmeye gayret gösterilmelidir.
Gelişmiş ülkelerin temel özelliklerine bakıldığında, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi
göze çarpmaktadır. Bu sebeple demokrasiye ve ekonomik istikrara zarar veren davranış ve
müdahalelerden herkesin kaçınması gerekmektedir.
Milli iradenin güçlenmesi, demokrasi ve piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarıyla
işletilmesi, istikrarı ve büyümeyi istemeyenlerin hukuk kuralları içinde bertaraf edilmesi,
güzel ülkemizi ve insanlarını dünyada hak ettiği yere getirecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4982.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Sp Đl Başkanı Mahmut Arıkan'dan dikkat çeken
açıklama
Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın
katılımı ile belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttıklarını kaydederek, “Biz aday
tespitinde, geçmişinde milli görüş noktasında hiçbir siyasi...
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Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın
katılımı ile belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttıklarını kaydederek, “Biz aday
tespitinde, geçmişinde milli görüş noktasında hiçbir siyasi zikzak ve şaibesi bulunmayan
adaylarla yola çıkmaya gayret ettik" dedi.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan geçtiğimiz günlerde genel başkanları Mustafa
Kamalak’ın Kayseri’ye geldiğini belirterek, “3 Ocak Cuma günü Kadir Has Kültür
Merkezinde Genel Başkanımız Mustafa Kamalak’ın katılımıyla aday tanıtım toplantımız
gerçekleştirildi. 16 ilçemiz ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızı kamuoyuna tanıttık.
Çok güzel bir program oldu. Kamuoyuna vermek istediğimiz mesajları 3 Ocak tarihinden
itibaren vermeye başladık. Biz aday tespitinde geçmişinde milli görüş noktasında hiçbir siyasi
zikzak ve şaibesi bulunmayan adaylarla yola çıkmaya gayret ettik. Bu 17 arkadaşımızla 29
Mart seçimlerine kadar mücadelemizi vereceğiz. 30 Mart günüde halkımızın takdirini
saygıyla karşılayacağız. Bununla alakalı Cuma gününden bu tarafa çok güzel tepkiler söz
konusu. Özellikle adaylarımızın geçmişlerinin, duruşlarının halkımız nezdinde çok güzel
tepkileri söz konusu. Đnşallah bu güzel tepkiler 29 Mart seçimlerinde sandığa yansıyıp en
büyük zaferlerle çıkmayı Rabbim bize nasip edecektir diye dualarımızı ediyoruz” diye
konuştu.

‘Bu tarihten sonra arazi çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz’ diyen Arıkan, “Daha sonra ki
kısımda merkezdeki ilçelerimiz Kocasinan, Melikgazi, Talas ağırlıklı bir çalışma söz konusu
olacak. Üçüncü olarak da köyler noktasında bir çalışma yürüteceğiz. Son etapta da seçimlere
15 - 20 gün kala merkezde yoğun bir tempoyla çalışmamızı yapıp, halkımızın oyunu talep
edeceğiz. Bununla ilgili projelerimiz büyük oranda hazır. Bu projelerimizi yaparken
Kayseri’nin dokusuyla, geçmişiyle bütünleşebilen, Kayseri halkının yadırgamayacağı tam
tersine sahip çıkabileceği projeleri ortaya koyma gayretindeyiz” şeklinde konuştu.
Kayseri’de bulunan siyasi partilerin temsilcileri ve adaylarına seslenen Arıkan, “Lütfen üsluba
dikkat edelim. Sonuçta burası Kayseri. Hatta adaylarımız bir araya gelsin projeler tartışılsın.
Hep beraber seçim mücadelesi verilsin. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Ağızdan çıkan
cümlelere bütün siyasilerin dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Siyasi nezaketi elden
bırakmadan inşallah 3 aya yakın bir süreç inşallah kazasız, belasız atlatılır ve halkın takdiri de
saygıyla karşılanır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4983.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantısı
Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.Đl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda
yapılan toplantıda, gündeme yönelik 18 maddenin okunması ile başladı. Toplantıda, meclis
üyeleri bölgelerinde yaşanan sıkıntıları dile getirirken,...
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Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Đl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, gündeme yönelik 18 maddenin
okunması ile başladı. Toplantıda, meclis üyeleri bölgelerinde yaşanan sıkıntıları dile
getirirken, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Halit Demir, toplantılarda konuşulan
konuların dışarı aktarılmasından yakındı. Demir, “Meclisin üzerinde idareci etkili olamaz.
Olmaması gerekir. Bu meclis bir karar organıdır. Aldığı kararlar bu meclisin oy birliği ile
veya oy çokluğu ile çıkması gerekir. Bizim burada konuştuğumuz konuların saptırılmasına
sitem ediyorum. Yer yer konuşulan mevzular anında birilerine iletiliyor. Yanlış iletiliyor”
dedi.
Đl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı gündeme bulunan diğer maddelerin görüşülmesi ile
devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4984.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Bu Yıl Da Etkinliğe Doyacak
Ülkemizin Kültür ve tarih miras üzerine kurulan şehirlerden biri olan Kayseri’de sosyal ve
kültürel etkinliklere geçen yıllarda olduğu gibi ev sahipliği yapacak. Milli ve manevi değerler
konusunda hassas olan Kayseri her yıl anma ve kutlama etkinliklerine kaldığı yerden devam
ediyor.
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Bünyesinde 4 üniversiteyi barındıran Kayseri kültür başkenti denilecek şehirlerarasında yer
alıyor. 30 bini aşkın öğrenciyi bünyesinde barındıran Kayseri’de bu yılda kültür sanat festivali
var. Her yıl neredeyse ülke genelinde yapılan şubattaki “Hocalı Katliamı, martta Çanakkale
Şehitlerini anma, mayıs Necip Fazıl’ın ölüm yıl dönümü, haziranda Cemil Meriç ” konulu
etkinliklerin o hafta içinde özellikle Kayseri’de Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler,
Üniversiteler, sendikalar, öğrenci kulüpleri, dernekler, yardım ve gönüllü kuruluşlarının bu tür
faaliyetlere geniş yere vermesi dikkat çekiyor.
Daha çok milli manevi değerlerimizin ağırlıkta olduğu ve bu değerlimizin gençlere
anlatılması konusunda en önemli kültür sanat merkezi konumunda olan Kayseri bu bakımdan
adeta çevre illerle de yarışıyor. Her yıl birçok yerel ve ulusal çapta yazarların Kayserililer ile
buluştuğu etkinlikler de halk okuduğu yazarı yakından tanıma imkânı buluyor. Bu yazarlar
sadece halk ile bir etkinliklere iştirak etmesinin yansıra okullarda öğrenciler ile edebi, sanatsal
türden konularla mütalaa etmek için de bir araya geliyor.
TYB Kayseri Şubesi’nin “Yazarlar Öğrenciler il buluşuyor” Kültür Eyvanı ve Bizim Eyvan
Dergisi’nin anma etkinlikleri ve konferansları, okulların her yıl yaptığı lise tiyatroları
festivali, Yoğunburç’ta ki şiir dinletileri ve imza günleri şehrin kültürel havasına zenginlik
katıyor.
Bu tür etkinliklerde adeta birbiri ile yarışan kurum ve kuruluşlar en büyük hizmeti gençlere
verdiklerini söylüyorlar. Sadece konferans salonlarında değil bünyesinde yere alan
etkinliklerde de halkın ilgisine yönelik çalışmalar önemli yer tutuyor. Đlim Hikmet Vakfı, Đlim
Yayma Cemiyet’i çatısı altında birden fazla kültürel çalışmalar yürütenlerden sadece bir kaçı.
Geçen yıllarda Kayseri Đskender Pala, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Sinan Yağmur, Nazan
Bekiroğlu, Halil Đnalcık, Ahmet Günbay Yıldız, Hayati Đnanç, Bestami Yazgan, Cansın Erol,
Adem Özköse, Abdurrahman Dilipak… gibi edebiyat ve sanat dünyasından birçok ismi
ağırladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4985.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Melikgazi Belediyesi Araç Parkı Genişliyor
Melikgazi Belediyesinin her geçen gün imarlı bir gelişme gösterdiğini ilçede hem bina
sayısının hem de işyeri sayısının artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesinin Kayseri merkez nüfusunun % 50 sine hizmet...
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Melikgazi Belediyesinin her geçen gün imarlı bir gelişme gösterdiğini ilçede hem bina
sayısının hem de işyeri sayısının artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesinin Kayseri merkez nüfusunun % 50 sine hizmet ettiğini, Melikgazililer her sabah
temiz ve sağlıklı bir çevrede güne merhaba diyebiliyorsa hizmetlerin etkin ve seri
sunulmasından kaynaklandığını bildirdi. 2014 yılının ilk haftasında Melikgazi Belediyesi araç
parkına 16 hizmet aracını Melikgazililerin hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak kiralık hizmet aracı uygulamasından vazgeçtiklerini
belirtti.2014 yılı içerisinde toplam 36 hizmet aracının alınarak birimlerin hizmetine
sunulacağını, ilk etapta bu araçların 16’sını teslim aldıklarını kaydeden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:“Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin doğu
ile batı arası kuş bakışı 50 km hizmet alanında ise yol uzunluğu oldukça fazladır. Bu kadar
geniş alana yayılmış olan bir yerleşim alanında etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi
gerekmektedir. Bunun için öncelikle yerinde hizmet alanları ile seri ve hızlı bir şekilde
sunulması içinde araç gereç parkının yeterli olması gerekmektedir. Belediye olarak bu anlayış
ile zabıta, fen, temizlik, park bahçe gibi birimlerde hizmet araçlarının tamamının resmi
olmasını istedik ve araç parkını genişletmeye ihtiyaçtan dolayı karar verdik. Bu amaç ile
resmi plakalı araçlar ile bundan böyle hizmet sunulacaktır. Resmi araçlar ile oto kontrol
sistemi daha kolay uygulanabilmekte olup tüm araçlarda araç takip sistemi mevcuttur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4986.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayserili Avukatların Otopark Çilesi Sürüyor
Kayseri’deki Avukatlar, yeni adliye binasında yaşadıkları otopark sıkıntısının devam ettiğini
belirterek, çözüm arayışlarını sürdürüyor.
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57 bin metrekare kapalı alana sahip 4 katlı yeni adliye binasının projesi yapılırken,
Avukatların düşünülmediğini belirten, Kayserili Avukatlar, otopark bulamadıkları için
adliyenin çevresi ve özellikle Sümer Yüzme Havuzu civarını kullanmak zorunda kaldıklarını
söylediler.
Adliye binasının altında Hakim, Savcı ve Personele ait 400 araçlık kapalı otoparkın
bulunduğunu belirten Avukatlar, “ Kapalı otopark dolmuyor. Avukatlara da orayı kullanma
izni verilse çok iyi olacak” diye tepkilerini dile getirdiler.
Kayseri Barosu ise, şuana kadar yaptıkları girişimlerden bir sonuç elde edemediklerini ifade
ederek, Cumhuriyet Başsacılığı, Adalet Bakanlığı ve yerel yönetimlerle görüştüklerini ancak
çözüm çıkmadığını belirtti.
Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Kayseri Barosu, “ Meslektaşlarımızın
otopark sorununu çözene kadar mücadelemiz sürecek” diye açıklama yaptı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4987.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“Zoruma Gidiyor”
Peygamber Sevdalıları Platformu ve Kayseri Umut Der’in ortaklaşa düzenlediği programda
konuşan araştırmacı yazar Sabiha Ateş Alpat; “Fuhuşu sevdiren dizilerin bu ülkede rekor
kırması zoruma gidiyor.” dedi.
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Araştırmacı yazar Sabiha Ateş Alpat; Fuhuşu sevdiren dizilerin ülkemizde rekor
kırmasının üzücü bir durum olduğunu söyledi.
Peygamber Sevdalıları Platformu ve Kayseri Umut Der, bayanlara yönelik ‘Hz. Meryem ve
Müslüman Kadının Đffeti’ konulu bir konferans düzenledi. 5 Ocak Pazar günü Melikgazi
Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen programa Kayserili bayanlar, yoğun ilgi gösterdi.
Konuşmacılardan Esma Aksoy, iffet konusuna değinerek, Müslüman kadınlarının rol
modelinin Hz. Meryem olduğunu belirtti ve iffetin sadece kadınlara değil, erkeklere de farz
olduğunu söyledi. Müslüman erkeklerin Hz. Musa ve Hz. Yusuf’tan ders çıkarmaları
gerektiğini dile getiren Aksoy, günümüz toplumunun bu isimleri anlamaktan uzak olduğundan
yakındı.
“Fuhuşu sevdiren diziler rekor kırıyor”
Zamanın Zeynebi Derneği başkanı, araştırmacı yazar Sabiha Ateş Alpat ise; “Bugünün
Müslüman hanımları kitap okumuyorlar, ama saatlerce televizyon başından kalkmıyorlar.
Çeyizine dizi koyarsan, öte tarafta sandığından dizi çıkar. Çeyizine ayet-hadis koyarsan, öte
tarafta sandığından ayet-hadis çıkar. Bugün erkek arkadaş normal hale geldi. Sosyal medyada
utanma kalmadı. Erkeklerle cilveli, endamlı konuşuluyor. Fuhuşu sevdiren dizilerin bu ülkede
rekor kırması zoruma gidiyor. Đffetinizi korumak istiyorsanız, bakışlarınızı aşağı indirin.
Hayânızın kaybolmasını istemiyorsanız, erkeklerle endamlı konuşmayın. Tesettür bir
kimliktir. Konuşmak, giyinmek ve endamın hepsi tesettürün birer parçasıdır. Çarşaf giyinince

tesettüre girmiş olmuyorsunuz, hal ve davranışlarınız, tavırlarınız da tesettürdür. Tesettürü
sadece kıyafete indirgemek yanlıştır.” diyerek günümüz ahlak sorunlarını çarpıcı bir şekilde
dile getirdi.
Program, kız çocuklarının okuduğu şiir ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4989.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Koca Yusuf, Kayseri’de Mi?
Kayseri’ye sessiz sedasız getirildiği ileri sürülen askeri nakliye uçağı Airbus A-400M’in bu
ay sonunda tanıtımının yapılması bekleniyor. ‘Boz Ayı’ olarak bilinen uçak, Türkiye’ye
‘Koca Yusuf’ ismi ile hizmet edecek.
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“Boz Ayı” olarak bilinen ve Türk yetkililerin ‘Koca Yusuf’ ismini verdiği Airbus A-400M’in
yaklaşık 3 aydan beri Kayeri’de olduğu ileri sürüldü. Bazı kaynakların aksi beyanatta
bulunarak sır vermemesi ve uçağın Kayseri’de olduğu bilgisinin kendilerine ulaşmadığını
söylemeleri ise akıllarda soru işaretleri bıraktı. Edindiğimiz bilgiye göre ise henüz envantere
alınmayan uçağın Kayseri’de 221. Filo’da Hava Kuvvetleri tarafından testlere alındığı. Uçak,
testlerinin yapıldığı Kayseri'deki 221. filoda görev yapması planlanırken uçağın bu ay
sonunda Genel Kurmay tarafından tanıtılması bekleniyor.
“Mevcut uçakların iki katı hacme sahip.”
Airbus A400M, aslen yerine geçmesinin tasarlandığı eski versiyon Hercules ve Transall'ın
nakliye ve menzil değerlerinin üstüne çıkacak. Kargo kapasitesinin, hem hacim hem de ağırlık
olarak varolan uçakların iki katına çıkması beklenmektedir ve menzil de büyük ölçü de
arttırılmıştır. Airbus'ın diğer uçakları gibi, A400M'in bütün bilgilerin büyük renkli ekranlarla
görüntülenebilmesine izin veren cam kokpit ve fly-by-wire gibi yenilikleri ile şu anda çoğu
ülkenin kullandığı eski C-130 ve C-160'lara göre teknolojik bir atlama sunacağı ön görülüyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4991.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Organize’de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 5 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 41. Cadde’de meydana gelen trafik
kazasında M.Ç.’nin kullandığı 38 ZD 019 plakalı otomobil ile...
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 5 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 41. Cadde’de meydana gelen trafik kazasında
M.Ç.’nin kullandığı 38 ZD 019 plakalı otomobil ile S.B.’nin kullandığı ve içinde işçilerin
bulunduğu 38 PR 021 plakalı minibüsün çarpıştığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobil ve minibüs hurdaya dönerken, yaralanan sürücüler ve
minibüste bulunan 3 işçi ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4992.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti
Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye
Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti.Ziyarete öğrencilerin yanı sıra, okul öğretmenlerinden Fatih
Okur, Hatice Ülker, Sevgi Okçu ve Sabit Laçin’de katıldı.Huzurevi...
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Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye
Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti.
Ziyarete öğrencilerin yanı sıra, okul öğretmenlerinden Fatih Okur, Hatice Ülker, Sevgi Okçu
ve Sabit Laçin’de katıldı.

Huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerin kendilerini
ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti. Yakınlarından uzakta olmanın verdiği üzüntülerden bu
tür ziyaretlerle kurtulduklarını belirten yaşlılar herkesi ziyarete çağırdı.
Öğrenciler ise böylesine güzel bir ortamda büyüklerle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını
belirterek bu ziyaretlerin kendilerinin de bir gün gelip yaşlanacaklarını ve ilgiye ihtiyaç
duyacaklarını hissetmelerine vesile olduğunu belirtti.
Ziyarete katılan, Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğretmenleri zaman zaman
öğrencileri ile birlikte bu tür ziyaretler yaptıklarını ve bu ziyaretlerin öğrenciler için çok
faydalı geçtiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4993.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Sis Ve Buzlanmanın Yol Açtığı Kaza ucuz
atlatıldı
Kayseri'de işçi taşıyan midibüs yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak devrilirken, olaya
müdahale etmeye giden 2 ambulansa da kazanın olduğu yerde işçi taşıyan otobüs çarptı.
Kazalarda toplam 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Ş.Y....
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Kayseri'de işçi taşıyan midibüs yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak devrilirken, olaya
müdahale etmeye giden 2 ambulansa da kazanın olduğu yerde işçi taşıyan otobüs çarptı.
Kazalarda toplam 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ş.Y. idaresindeki 38 YE 711 plakalı midibüs, Organize Sanayi dağ
yolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Araçta bulunan H.T. B.Ç., Y.Y.,
H.Ş., V.Ş., M.Ç., C.K., M.A., H.S., M.T., A.A., F.Y. ve K.D yaralandı. Kaza ihbarını alan
112 ekipleri, yaralılara müdahale etmek için olay yerine ulaştı. Bu sırada kontrolden çıkan
Đ.C. idaresindeki 38 P 0822 plakalı işçi taşıyan otobüs, park etmeye hazırlanan K.Y.
yönetimindeki 38 BS 576 plakalı ambulans ile K.Y. idaresindeki 38 VY 312 plakalı
ambulansa çarptı. 38 VY 312 plakalı ambulansın şoförü K.Y. ile sağlık personeli G.Y.
yaralanırken, 38 BS 576 plakalı ambulansta da sağlık personeli A.C. yaralandı. Otobüste
bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sevk edilen başka
ambulanslar, yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza yerinde bulunan bir vatandaş, kazanın buzlanmadan dolayı meydana geldiğini söyledi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4994.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan KKB Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB ve Kredi Kayıt
Bürosu (KKB) arasındaki çek ve kredi sicillerinin reel sektöre açılması protokolü ve
uygulamaları hakkında açıklama yaptı.Başkan Hiçyılmaz, oluşturulan...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB ve Kredi Kayıt
Bürosu (KKB) arasındaki çek ve kredi sicillerinin reel sektöre açılması protokolü ve
uygulamaları hakkında açıklama yaptı. Başkan Hiçyılmaz, oluşturulan yeni sistemle, ticari
işlemler sırasında keşidecinin KKB üzerinden onay vermesi ile çek ve kredi sicilini, çek
hamilinin SMS ya da E-mail yoluyla görmesini sağlayabileceğini belirtti.Başkan Hiçyılmaz,
ticari işlem yapan her iki tarafın da KKB’ye üye olması gerektiğini belirterek, çek hamilinin
çalıntı, kayıp ve sahte çek gibi risklere karşı korunabileceğini söyledi.Hiçyılmaz, sistemi
kullananların bu bilgileri isterlerse çek hamilleriyle, KKB sistemi üzerinden SMS ve E-mail
yoluyla sürekli paylaşıma açık tutarak daha güvenli bir ticari işlem yapabileceklerini
vurguladı.Hiçyılmaz, ticari işletmelerin KKB’nin www.kkb.com.tr internet sitesinden
dolduracakları form ile Kayseri Ticaret Odası muhasebe servisine başvurmaları halinde
ayrıntılı bilgi alabileceklerini kaydetti.Bu sistemin gönüllülük esasıyla çalıştığını hatırlatan
Hiçyılmaz, uygulamanın ticaret hayatını olumlu yönde etkileyeceğini ve iç piyasada tahsilatla
ilgili yaşanan sıkıntıları nispeten ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4995.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Sıcak Çay, Samimi Sohbet
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye hizmet binası yanındaki park
inşaatında çalışan işçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlık makamının
penceresinden park yapım çalışmalarını takip eden Başkan Özhaseki,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye hizmet binası yanındaki park
inşaatında çalışan işçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlık makamının
penceresinden park yapım çalışmalarını takip eden Başkan Özhaseki, işçilerin çay saatinde
yanlarına gitti ve "Soğuk sıcak dinlemeden çalışıyorsunuz, elinize sağlık" diyerek kolaylıklar
diledi. Đşçilerin ikram ettiği çayı alan Özhaseki, "Şantiye çayı güzel olur" dedi. Sıcak çay
eşliğinde samimi bir sohbetin yaşandığı ziyarette, işçilere parktaki kaldırım döşeme işinin ne
zaman biteceğini soran Başkan Özhaseki, "Bir hafta içinde biter" cevabını aldı.
Çalışanlarla tek tek sohbet eden ve onları tanımaya çalışan Başkan Özhaseki, nerde
oturduklarını, ailelerini ve bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. TOKĐ'de oturan bir işçi,
"Devletimizin bize TOKĐ ile sağladığı imkan çok iyi oldu. Aksi halde bizim ev sahibi
olmamız mümkün değildi" dedi.
Başkan Mehmet Özhaseki, işçilerle birlikte içilen çay sonrası "Ziyade olsun" diyerek kalktı ve
tek tek tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek inşaat alanından ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4996.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri'nin Havası Temiz Çıktı
Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde, soğuktan korunmak için kullanılan ısınma
sistemlerinde kullanılan yakıtların da etkisiyle hava kirliliği oranlarında artışlar görüldüğünü
belirten Kayseri Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan...
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Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde, soğuktan korunmak için kullanılan ısınma
sistemlerinde kullanılan yakıtların da etkisiyle hava kirliliği oranlarında artışlar görüldüğünü
belirten Kayseri Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, ''Kayseri, hava kirliliği olan 60
il içerisinde orta sıralarda bulunmaktadır. Ekim 2013 tarihi itibarıyla hava kirlilik oranları en
yüksek 10 il arasında Kayseri yok. Bu da bizim için sevindirici bir durumdur'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, Kayseri'deki hava kirliliği ve kirliliği önlemek
için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bebek, ''Kayseri'de hava kirliliği ölçüm
oranları, Bakanlığımızca kurulmuş olan 3 adet Hava Kalitesi Ölçüm Đstasyonları aracılığıyla
yapılmaktadır. Bu amaçla, ısınmadan, sanayiden ve trafikten kaynaklanan emisyonların
(kirlenmenin) ölçülmesi maksadıyla Kayseri OSB'de, Melikgazi ilçesindeki bir özel
hastanenin bahçesinde ve Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde Ölçüm
Đstasyonlarımız bulunuyor. Buralardan alınan ölçüm değerlerinin takibi, Bakanlığımızın
havaizleme.gov.tr adresinden yapılmaktadır. En son Ekim 2013'te alınan ölçüm değerleri
netleşti. Bu sonuçlara göre ilimizin hava kalitesi ortaya konulmuş oldu. Türkiye'de hava
kirliliği açısından 60 ilimiz, birinci derecede hava kirliliği olan iller arasındadır. Bu 60 il
içerisinde Kayserimiz de vardır. Ancak Kayseri'nin hava kirliliği açısından gösterge
niteliğinde olan partikül madde ve kükürt di oksit verileri açısından değerlendirdiğimizde,

Kayseri OSB'deki ölçüm istasyonu verilerine göre kısa vadeli sınır değer olan 100
mikrogram/metreküp partikül maddedeki aşım oranı 10 gün olarak Türkiye'de 26. sırada,
Hürriyet Mahallesi 32. sırada ve Melikgazi 'deki değerler ise 37. sıradadır. Yani bu değerlere
baktığımız zaman Ekim 2013'teki Kayseri'nin hava kalitesi Türkiye'de 26'ncı sıradadır. Ekim
2013 itibarıyla Kayseri hava kirliliği açısından en kirli 10 il içerisinde yer almamaktadır. Bu
da bizim için sevindirici bir durumdur'' ifadelerini kullandı.
Kayseri'de hava kirliliğine yol açan en büyük etkenleri, ısınma ve yakıt olarak kullanılan
maddelerle ve araçların egzoslarından çıkan gazlar olduğunu kaydeden Đl Müdürü Hasan
Bebek, şehrin topografik yapısının da kirlilikte etkili olduğunu bildirdi. Bebek, ''Atmosforik
şartlardan inversiyon dediğimiz meteorolojik parametreler, bina ve nüfus yoğunluğu gibi
etkenler de özellikle kış sezonunda kirliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. Kayseri,
kuzeyden ve güneyden bakıldığında 2 büyük dağın arasında çanak şeklinde bir yapıya
sahiptir. Bu da ilimizdeki coğrafi ve meteorolojik şartlardan dolayı kirliliğin artmasında etken
sebeplerden bir tanesidir'' diye konuştu.
DENETĐMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa yürütülen 'Temiz Hava Eylem Planı'
çerçevesinde, Valilik Çevre Kurulu'nca bazı kararlar alındığını ve bu kararların 2006 yılından
itibaren uygulanmaya başlandığını ifade eden Hasan Bebek, ''2006 yılında ilimizde yerli
kömür kullanımı yasaklanmış, ithal kömür kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Şehrimizde
bulunan 3 Hava Kalitesi Ölçüm Đstasyonu'nun yanı sıra 1 adet de Mobil Ölçüm Đstasyonu'muz
görev yapmaktadır'' dedi.Mobil Ölçüm aracının haftanın 5 günü trafik yoğunluğunun olduğu
bölgelerde ölçüm yaptığını ve araçların egzoslarından çıkan gazların kontrol edildiğini
bildiren Hasan Bebek, şunları kaydetti:
''Normal değerlerin üzerinde egzos gazı üreten araçlara 1689 lira, egzos gazı emisyon pulu
süresi dolan araçlara 842 lira idari yaptırım uygulamaktayız. Ayrıca bu araç sahipleri
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Egzos emisyonuyla ilgili
2013 yılı içerisinde 2 bin 830 araç denetlendi ve bunlardan 121'ine toplam 167 bin 124 lira
idari para cezası kesildi. Kesin olmamakla birlikte 2013 yılı sonu itibarıyla bu rakam 173 bin
157 liraya ulaştı.
Şehrimizde sanayi kuruluşlarımız da mevcut. Ancak bunların çevreyi kirletme oranları, diğer
etkenlere göre daha düşük. Biz Çevre Kurulu kararı gereği, bu sanayi kuruluşlarımızı
bacalarına filtre takmaları konusunda uyarıyoruz ve filtre takılması konusundaki
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hava kirliliği izleme raporuna göre Hürriyet Mahallesi'ndeki ölçüm istasyonumuzun
gönderdiği sonuçlar Türkiye genelinde 30'uncu sırada, kükürt di oksit aylık ortalaması
bakımından 27'nci sırada, kısa vadeli sınır değerini aşma konusundaysa OSB 26'ncı sırada yer
almaktadır. Bu sıralamada olmak bile bizim açımızdan bir olumsuzluk olarak
değerlendirilebilir ancak Türkiye'deki hava kalitesi açısından bakıldığında 60 ilin arasında
Kayseri ortalama bir düzeydedir ve bu durum bizim için sevindiricidir. Ancak mümkünse
Kayseri'nin bu sıralamada daha alt noktalara inmesi bizim hedefimizdir.''
Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğünün 2013 yılında yaptığı toplam 305 denetimde, egzos gazı
nedeniyle toplam 167 bin 124 lira, anız yakma nedeniyle 89 bin 883 lira, atık su nedeniyle 40
bin 636 lira, çevresel kirlilik nedeniyle 262 bin 256 lira, gürültü nedeniyle 114 bin 116 lira ve
diğer atıklar nedeniyle de 81 bin 925 lira idari para cezası kesildiğini de bildiren Đl Müdürü
Hasan Bebek, ''Standart dışı hazır beton üreten tesislere de 39 bin 533 lira para cezası kesildi.
2013 yılında yapılan 305 denetimde, toplam 795 bin 473 lira idari yaptırım para cezası
kesildi'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4997.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

14 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri’de, Đl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 14 bin paket kaçak
sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma
ekiplerinin bir minibüste arama yaptıkları öğrenildi....
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Kayseri’de, Đl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 14 bin paket kaçak
sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma
ekiplerinin bir minibüste arama yaptıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda minibüste 14 bin
kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4998.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan Kaymakamlığından
Isıtan Yardım

Öğrencileri

Kayseri'nin Kocasinan Đlçe Kaymakamlığı tarafından fakir ve yardıma muhtaç durumda
bulunan öğrencilerin kışlık bot ve mont ihtiyaçları karşılandı.Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen...
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Kayseri'nin Kocasinan Đlçe Kaymakamlığı tarafından fakir ve yardıma muhtaç durumda
bulunan öğrencilerin kışlık bot ve mont ihtiyaçları karşılandı. Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere bot ve montların
sınıflarında teslim edildiğini bildirdi. Kaymakam Candan, kış mevsiminin bu yıl daha soğuk
geçtiğini söyleyerek, "Muhtaç durumdaki öğrencilerimizin üşümeden eğitimlerine devam
etmeleri için böyle bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4999.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Esnaf Sicil Müdürlüğünde, 2 Bin 481 Kayıt,
218'de Mesleği Terk Đşlemi Gerçekleştirildi
Esnaf Sicil Müdürlüğünde, 01 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında 2 bin 481 kayıt, bin 297
sicil terk, 218 mesleği terk ve 299 adet de değişiklik işlemi gerçekleştirildi.Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, dönem...
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Esnaf Sicil Müdürlüğünde, 01 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında 2 bin 481 kayıt, bin 297
sicil terk, 218 mesleği terk ve 299 adet de değişiklik işlemi gerçekleştirildi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, dönem içerisinde açılan iş
yerlerinden yoğun olarak ulaştırma hizmetleri (yolcu ve yük taşıma), bakkallık, bayilik,
büfecilik meslek koluna üye kayıt oldu. Yine aynı dönemde, ulaştırma hizmetleri (yolcu ve
yük taşıma), bakkallık, bayilik, büfecilik meslek kolunda esnaf iş yerini kapattı. Esnaf Sicil
Müdürlüğünde, 01 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 2 bin 481 kayıt, bin 297 sicil terk,
218 mesleği terk ve 299 adet de değişiklik işlemi gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5000.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri'de 'tıp Hukukunun Güncel Sorunları'
Konulu Toplantı
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri Tabip Odası, Đl Sağlık Müdürlüğü, Halk
Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, 'Tıp
Hukukunun Güncel Sorunları' konulu toplantı düzenlendi.Kamu...
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Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri Tabip Odası, Đl Sağlık Müdürlüğü, Halk
Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, 'Tıp
Hukukunun Güncel Sorunları' konulu toplantı düzenlendi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Đl Sağlık Müdürü Ahmet
Öksüzkaya, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Suat Öktem, Đstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan
Hakeri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Özdemir,
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Birtek ve Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atila Erkal ve çok sayıda sağlık
çalışanı katıldı.Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet
Gödekmerdan yaptığı açılış konuşmasında, “Bu toplantıyı düzenlerken amacımız sağlık
hukuku alanındaki bilgi eksikliğimizi gidermek ve biz sağlık hizmetini sunanların yaptığı
hizmet dolayısıyla yaşayabilecekleri hukuki sıkıntıları önlemektir. 7 gün 24 saat özverili bir
şekilde sunulan sağlık hizmetleri, özellikle son 11 yılda çok önemli mesafeler kaydedilmesine
rağmen maalesef, hala, en çok eleştirilen ve en az takdir edilen bir hizmet konumunda olmaya
devam etmektedir“ dedi.Gödekmerdan ayrıca, “Tıp hukukuna ilişkin konuları basında sıkça
yer alması, insanların hekimlerden ve sağlık sisteminden olan beklentilerinin artması, tedavi
sırasında çıkması muhtemel komplikasyonların ve sistemden kaynaklanan aksaklıkların sağlık
personelinin hatası olarak yorumlanması ve tıbbi hizmete ulaşan kişi sayısı ve tıbbi müdahale
sayısında artış, buna paralel olarak tazminat davalarının artması gibi konular yer almaktadır”
şeklinde konuştu.Đki oturum olarak düzenlenen toplantı, konuşmacıların sunumlarının
ardından, soru - cevap ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5001.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Cemaatlerden Fethullah Gülen'e cevap geldi.
Cumhurbaşkanı Gül'e hitaben yazdığı mektupta, adını açıkça zikrettiği cemaatlerden
Fethullah Gülen'e cevap geldi.
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Đlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, Süleyman Efendi (Süleyman
Hilmi Tunahan) cemaati mensuplarından Eğitimci Đbrahim Kaya ve Aziz Mahmud Hüdayi
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, Fethullah Gülen'in sözlerine tepki
gösterdi.Cemaat temsilcileri, "Gülen'in düşünceleri füruattır, ülkemizin kazanımlarını yok
etmenin vebali büyük olacaktır. Manipülasyonlara izin vermeyeceğiz" açıklamalarında
bulundu.
TÜLÜN: FETHULLAH GÜLEN'ĐN DÜŞÜNCELERĐ FÜRUATTIR

Tülün, cemiyetinin 1951 yılından bu yana tertemiz, bembeyaz sayfası ile faaliyetlerine devam
ettiğini belirterek, "Ülkesini, milletini seven, bayrağına ve devletine bağlı aydın insanlar
yetiştiriyor. Allah(c.c.)'ını tanıyan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in izinden giden imanlı bir
gençlik yetiştiriyor. Bütün bunlarda da devletiyle, milletiyle birlikte hareket ediyor. Đlim
Yayma Cemiyeti milletin sahip çıktığı bir kurumdur. Fethullah Gülen'in mektubundaki gibi
bunun ötesinde olan düşüncelere ben de füruat derim, başka bir şey demem. Türkiye
genelinde 124 şubemiz, 93 tane yurdumuz var. Hiçbir zaman siyasetle uğraşmamış, hiçbir
zaman başka bir şeylere tenezzül etmemiş bir cemiyetiz. Ülkemizde erkler ayrılığı vardır.
Demokrasiyle yönetilmenin kuralları evrenseldir. Dolayısıyla her şey ortada. Partilerin
dışında, hükümetin dışında siyasi bir görüş beyan etmek abesle iştigaldir. Allah bunlara akıl
fikir versin" dedi.
KAYA: BĐZĐ MANĐPÜLE EDEMEZLER
Fethullah Gülen'in siyasilere hitaben kaleme aldığı mektubunda bazı cemaatlerin ismini
vermesiyle ilgili Süleyman Efendi (Süleyman Hilmi Tunahan) cemaati mensuplarından
Eğitimci Đbrahim Kaya ise, "Sayın Gülen bizi kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Belli
cemaatler üzerinden 'Biz yalnız değiliz. Bunlar da var' algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
tür cemaatler belli odaklar tarafından manipüle edilebiliyorlar. AK Parti ümmetin partisidir.
Biz de bu yolda kendilerine destek veriyoruz. Bizi bu manipülasyona alet olamayız.
Cumhuriyet gazetesi ile, Hürriyet gazetesi ile birlikte hareket eden Gülen cemaatinin
doğruluğuna inanmayan Said Nursi talebeleri dahi kendilerine zıt düşmüştür. Diğer tüm
STK'ların da boy boy ilanlarıyla ters düşmesiyle yalnızlaşan Gülen cemaati, mektupta geniş
bir kitleye sahip olan bu cemaatlerin ismini geçirmekle çare aramaya çalışmıştır. Mektupta
geçen diğer cemaatlerin AK Parti ve devlet ile hiçbir sorunu yoktur. Yaşayacağını da
düşünmüyorum" diye konuştu.
TOPBAŞ: BUNA SEBEBĐYET VERENLERĐN VEBALĐ BÜYÜK OLACAK
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Hamdi Topbaş ise, "Ülkemiz
ve milletimiz adına elde edilmiş kazanımların kaybedilmesi, Đslam ümmetinin diriliş
ümitlerini de söndürecektir ki, şöyle ya da böyle buna sebebiyet verenlerin vebali büyük
olacaktır" dedi.
Topbaş, vakıf üyelerine hitaben yaptığı açıklamada "Hiçbir şekilde kin ve düşmanlığa vesile
olacak söz, hal ve davranışlara tevessül edilmemelidir. Konuyla ilgili vakfımız ve camiamız
adına beyanatlarda bulunmaktan şiddetle kaçınılmalıdır. Đyi niyetli gibi görülen her bir soruyu
bile güzellikle geçiştirmek önemlidir. Özellikle facebook, twitter, mail, mesaj ve telefonlarda
değerlendirmelerde bulunmak, fitne ateşine odun taşımaktan farksızdır. Hülasa, elimizden ve
dilimizden bütün Müslümanlar emin olmalı, asla zarar görmemelidir" diye konuştu.
Kaynak: YENĐ AKĐT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5002.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Soruyor
Kayseri MHP milletvekili, MHP grup başkan vekili olan ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu “17 Aralık Operasyonu” olarak bilinen yolsuzluk operasyonu
dalgasına ilişkin gelişmelerde twitter hesabından bir iddiada bulundu.
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Đş ve siyaset dünyasında büyük depreme yol açan operasyonunda 100 milyar Euro'nun
yolsuzluk yapılarak elde edildiği iddiası yer alırken Halk Bankası üzerinde yapıldığı
düşünülen para transferine Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu twitter hesabından
bir soru ile iddiada bulundu.
Milletvekili Prof. Halaçoğlu, kumpasta Halk Bankası’nın öne çıkarıldığının araştırılmasını
istedi. Daha sonra ise Prof. Halaçoğlu. “Araştırın. Đran'dan iş adamlarının paraları banka
yoluyla mı, yoksa takasla mı geliyor ?. Gerçek çıkar.” Diye konuştu.
Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5003.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Turizm Sektörünü Geliştirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’de turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla ildeki
meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sektör temsilcileri ve ilgili kamu
kurumlarının yöneticilerini davet ederek Kayseri’nin...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’de turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla ildeki
meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sektör temsilcileri ve ilgili kamu
kurumlarının yöneticilerini davet ederek Kayseri’nin turizm sektöründe hak ettiği değeri
bulması için yapılanlar ve yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Valilik makamında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Đl Özel
Đdaresi Genel Sekreteri Bayar Özsoy, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
(KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkan Yardımcısı Ali
Oğuz Önder, Büyükşehir Belediyesi Erciyes Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Cahid Cıngı, Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur ve
dernek yöneticileri ile bazı turizm firmalarının temsilcileri katıldı.
Toplantının öncelikli gündem maddelerini Kayseri’nin turizm sektöründe mesafe alması için
yapılması gereken tanıtım çalışmaları, yapılması gereken kurumsal düzenlemeler ve 30
Ocak’ta Đstanbul’da açılacak olan ve alanında dünyanın en büyük 4’ncü büyük fuarı olarak
bilinen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) oluşturdu.
Vali Düzgün, EMITT’in 70 ülkeden 4 bin 500 katılımcı ile önemli bir fuar olduğunu,
Kayseri’nin de bu fuara hem ilin genel tanıtımı hem de Erciyes’in tanıtımıyla ilgili iki ayrı
stantla katılacağını söyledi.
Türkiye’ye 2013 yılında 35 milyon turist gelerek 25 milyar dolar gelir bıraktığına işaret eden
Vali Düzgün, coğrafi konumu ve komşu ülkeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan

siyasi belirsizlikler nedeniyle Türkiye’nin 2014 yılında daha çok turist ağırlayacağına dikkati
çekerek, “Türkiye’de ismini duyurmuş, pek çok alanda mesafe kat etmiş Kayseri’ye
Türkiye’ye gelen yabancı turistin yüzde 1’inden daha az bir kısmı gelmektedir. Kayseri’nin
turizm pastasından daha fazla gelir alabilmesi için daha etkili çalışmalar yapmalıyız” dedi.
Erciyes’in Kayseri için ciddi bir potansiyel olduğuna değinen ve “Dünyada bu kadar kolay
ulaşılabilen bir kayak merkezi daha yok” diyen Vali Düzgün, Erciyes’in kar kalitesi ile geniş
ve uzun pistleri, yapılan modern tesisler ve yapılmakta olan lüks oteller ile birlikte bir bütün
halinde pazarlanmasının Kayseri’yi kış turizmi alanında zirveye tırmandıracağına inandığını
kaydetti.
Erciyes’le birlikte kültürel mirası ve doğal güzelliklerini birlikte tanıtmanın, Kayseri’yi
Kapadokya bölgesinin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin ve bu yönde stratejiler
geliştirmenin son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Düzgün, şunları söyledi:
“Kayseri’nin geleceği için birlikte çalışan meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın,
derneklerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın turizm konusunda ortak hareket etmesi
gerekiyor. Gelinen noktada, bizimde hep dile getirdiğimiz gibi Kayseri’de turizm anlamında
önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Erciyes Master Planı ile birlikte bu alanda başlayan
çıkışımızı diğer turizm değerlerimizle birlikte eş zamanlı ortak yol haritası ile
değerlendirmemiz, Kayseri’ye gelen bir turistin hem kentten memnun ayrılmasını sağlamak
hem de turizm gelirinden daha fazla pay almamızı sağlamamız gerekiyor. Turizm, kentin
önemli değerleri arasında yer alan pastırma, sucuk ve mantı gibi unsurları, restoran ve
hediyelik eşya mağazaları dahil tüm işyerlerini, konaklama tesislerini ve hizmet sektörünü
daha da canlı tutacaktır. Yani diğer sektörlerin de kalkınmasını tetikleyecektir. Kayseri gibi
önemli bir ölçekte bulunan bir kente daha çok turist çekmemiz, bu yönde çalışmamız
gerekiyor.”
Vali Düzgün, turizmde istenilen noktaya ulaşmanın en önemli şartının öncelikle etkili bir
tanıtımdan geçtiğini bildirdi. Etkili tanıtımın da ilk ve en önemli şartının ulusal ve uluslararası
fuarlarda yer almaktan geçtiğini anlatan Vali Düzgün, “Bunun için Ocak ayı sonundaki
EMITT Fuarı’nı önemsiyoruz. Uluslararası yüzlerce turizm firmasının ve turizm alanında
uzmanlaşmış binlerce kişinin katılacağı ve turizmin gözdesi Akdeniz çanağındaki ülkelerin
tamamının katılacağı bu fuarda Kayseri’yi hem genel anlamda hem de Erciyes Kayak
Merkezi olarak ayrı ayrı stantlarda tanıtmak istiyoruz. Bunun için gerekli alt yapı
çalışmalarını ve tanıtım argümanlarını önemsiyoruz. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunarak
Kayseri için en doğru olanını yapmayı istiyoruz” dedi.
Vali Düzgün, kültür yolları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini, Kayseri Turizm Stratejik
Planı’nın ise en kısa sürede hazırlanacağını dile getirerek, “Đlimiz turizmine katkı sağlayacak
konumdaki tüm kurum ve kuruluşlarımızın bir arada olacağı vakıf ya da dernek gibi bir
yapılanmayı bu alanda sağlamamız gerekiyor. Daha önceden bu amaçla kurulmuş olan bazı
dernek ve vakıfları da aktif hale getirmeliyiz” diye konuştu.
Vali Düzgün, konuşmasının sonunda, EMITT Turizm Fuarı başta olmak üzere Kayseri’nin
turizmi konusunda destek veren KAYSO, KTO, KESOB ve KAYTĐD’e teşekkür etti.
Toplantıda konuşan Meslek Odası Başkanları da, Vali Orhan Düzgün’e turizmle ilgili
çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, kendilerinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla böyle
bir çalışma ekibinin oluşturulmasının çok isabetli olduğunu dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5004.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan Kaymakamlığı Suriyelilere Sahip
Çıktı
Kocasinan Kaymakamlığı, Suriye’den kaçarak Kayseri’de bir apartmanın bodrum katında
yaşam mücadelesi veren Suriyelilere yardım etti.Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç
savaştan kaçarak Kayseri’de bir apartmanın bodrum katına...
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Kocasinan Kaymakamlığı, Suriye’den kaçarak Kayseri’de bir apartmanın bodrum katında
yaşam mücadelesi veren Suriyelilere yardım etti.
Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç savaştan kaçarak Kayseri’de bir apartmanın
bodrum katına yerleşen 21 kişiye, Kocasinan Kaymakamlığı sahip çıktı. Kaymakamlık
bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Suriyelilerin
bulunduğu eve gelerek ihtiyaç ve giysi yardımında bulundu.
Kaymakamlık yetkilileri, yardımların devam edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5005.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Uzmanlar Grip Salgınına Karşı Uyardı
Memorial Kayseri Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Dr. Sezai Fındıklar, grip salgınına karşı
vatandaşları uyararak, “Yaşlılarda ve çocuklarda önlem alınmazsa grip ölüme kadar gidebilir”
dedi.Memorial Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Dr. Sezai...
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Memorial Kayseri Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Dr. Sezai Fındıklar, grip salgınına karşı
vatandaşları uyararak, “Yaşlılarda ve çocuklarda önlem alınmazsa grip ölüme kadar gidebilir”
dedi.Memorial Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi Dr. Sezai Fındıklar, son günlerde baş gösteren

grip salgınına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son günlerde grip şikayetlerinin arttığını
dile getiren Fındıklar, “Son günlerde hastalarımızda artış oldu. Acile gelen hasta sayısında en
az iki katı, bazı günler 3 katı kadar artış oldu. Bunlar da genellikle ateş, halsizlik ve boğaz
enfeksiyonu şeklinde geliyor. Diğer grip salgınında ishal eşlik ediyordu ama bunda ishal yok.
Genelde hep yüksek ateşle geliyorlar. Bir hastamızın ikinci gün veya üçüncü gün tekrar
geldiği oluyor ama sayımız bütün hastanelerde 2 ve 3 katı olarak arttı” dedi.Gribe yakalan
kişilerin medikal olarak destek alması gerektiğinin altını çizen Sezai Fındıklar, “Korunma
olarak halkımıza önereceğimiz öncelikle hekime gelmeleri lazım. Tedavilerinin başlaması
lazım. Grip mikrobu, ciddi ve güçlü bir mikroptur. Halsiz ve yorgun bırakıyor. Yüksek ateşle
seyrediyor. Birincisi medikal destek alacaklar. Medikal desteğin yanında mevsimsel olarak
gıdalar dediğimiz A vitamini, C vitamini desteği eksik etmemeleri gerekir. Sıvıyı bol almaları
gerekir. Çok sıcak ve soğuk içecekleri değil, ılık içecekleri tüketmeliler” diye konuştu.
“GRĐP, YAŞLILARDA VE ÇOCUKLARDA ÖLÜME YOL AÇABĐLĐR”
Enfeksiyon yolu ile bulaşan güçlü virüslerin yaşlılarda ve çocuklarda ölüme neden
olabileceğini söyleyen Fındıklar, “Bize gelen vakaların bir kısmı ağır. Ama geneline
baktığımızda basit salgının biraz üzerindedir. 60 kişi bakıyorsak bunun 10 tanesi ciddi vaka.
Bir kısmı da salgından tedirgin olduğu için gelenler. Yaşlılarda ve çocuklarda önlem
alınmazsa ölüme kadar gidebilir. Astım hastası biri bu tarz güçlü bir mikrobu aldığında
medikal destek almazsa daha önceki salgında olduğu gibi bunda da aynı şeyler olacaktır ama
grip salgınının şiddetinin kırıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine ve polikliniklerine tedavi görmek için başvuran
vatandaşların sayısında da artış olduğu bildirildi. Polikliniklere başvuranların arasında
çocukların da olduğu gözlemlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5006.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Bir Binanın 3. Katından Düşen Asansör Đşçisi
Yaralandı
Kayseri'de, bir binada asansör takımı sırasında dengesini kaybeden asansör işçisi 3. kattan
düşerek yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Billur Bağları bölgesi Erenköy
Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen olayda,...
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Kayseri'de, bir binada asansör takımı sırasında dengesini kaybeden asansör işçisi 3. kattan
düşerek yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Billur Bağları bölgesi Erenköy
Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen olayda, asansör işçisi olarak çalışan 18
yaşındaki A.G. asansör takımı sırasında dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Đşçi
arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı A.G.'yi Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Genç işçi acil serviste tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5007.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Melikgazi Belediyesi
Bağışında Bulundu

Çalışanları

Kan

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi çalışanlarının yine
bir etkinlikle kamuoyu oluşturarak bireyleri bilgilendirdiğini, bilinçlendiğini ve teşvik ettiğini
söyledi.Kayseri Kızılay Şubesi işbirliği ile...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi çalışanlarının yine
bir etkinlikle kamuoyu oluşturarak bireyleri bilgilendirdiğini, bilinçlendiğini ve teşvik ettiğini
söyledi.
Kayseri Kızılay Şubesi işbirliği ile başlatılan “Gönüllü Kan Bağışçıyıyız“ isimli kampanya ile
bireyleri kan vermeye davet eden belediye çalışanları, ''Toplumda birlikte yaşıyorsak
birbirimize bağımlı ve muhtacız. Bugün bir başkasına lazım olan kan yarın bize de lazım
olabilir. Bunun için stoklarda gerekli kan olmalıdır. Kan vermek tıbben yararlı ve insan
vücudu için gerekli olduğu bilinmektedir. Kan vererek kan hücreleri yenilenmektedir.
Vücudun direnci artmakta ve hücre yenilenmesi ile dokularda kan akışı artmaktadır“ dediler.
Belediye Başkanı olması yanında her şeyden önce bir doktor olarak herkesi kan vermeye
davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Her yıl geleneksel olarak yapılan kan bağışı
kampanyamız bu yıl yine belediye çalışanlarımızın katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Bugün
saat 10.00 ‘ da başlayan çalışma, mesai bitimine kadar yani saat 17.00 ‘ye kadar devam
edecektir. Öncelikle kan veren çalışanlarımız olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum'' dedi.
Bu tür kampanyalar ile toplumda bireyler arasında paylaşım, ortak yaşama ve kardeşlik
duygularının güçlendirildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kan verme
kampanyası ile 90 ünite kan hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5008.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

''hayri Ve Diğerleri'' Sahnede
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Genç Sahne oyuncuları ortaklaşa hazırlanan
''Hayri ve Diğerleri'' isimli tiyatro oyunu sahneleyecek.Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüz 2014 yılı...
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Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Genç Sahne oyuncuları ortaklaşa hazırlanan
''Hayri ve Diğerleri'' isimli tiyatro oyunu sahneleyecek.

Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüz 2014 yılı Kültürel
Faaliyetleri kapsamında, Genç Sahne oyuncuları ile ortaklaşa hazırlanan Hayri ve Diğerleri
isimli tiyatro oyunu, 8 Ocak 2014 Çarşamba günü sahnelenecek. Tüm halkımız davetlidir''
denildi.
Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak oyun ücretsiz
izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5009.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Büyükşehirler Cbs Çalıştayı'nda Buluşacak
30 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte Büyükşehir statüsü kazanacak iller de dahil olmak üzere
30 Büyükşehir Belediyesi'nden uzmanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı için Kayseri'de
toplanacak. 9-11 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan...
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30 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte Büyükşehir statüsü kazanacak iller de dahil olmak üzere
30 Büyükşehir Belediyesi'nden uzmanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı için Kayseri'de
toplanacak. 9-11 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan çalıştaya büyükşehir belediyelerinden
yetkililerin yanı sıra üniversiteler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ilgililer katılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içinde düzenlemiş
olduğu Büyükşehir Belediyeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı 9 Ocak Perşembe günü
başlayacak. Toplantıya 30 büyükşehir belediyesinin yanı sıra, Đstanbul Teknik Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı, Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Đller Bankası Genel
Müdürlüğü ve Türksat Genel Müdürlüğü gibi birçok kurum ve kuruluştan temsilci iştirak
edecek.
"Birlikte Çalışalım" teması ile yapılacak olan çalıştayda üç gün boyunca, coğrafi ve kent bilgi
sistemleri kurulması için yapılması gerekenler ile bugüne kadar yapılan çalışmalar
değerlendirilecek ve Büyükşehirlerin idari sınırlarının genişlemesi ile ilgili görüş alışverişinde
bulunulacak.
ĐLK GÜN PROGRAMI
9 Ocak Perşembe günü saat 10.30 Ommer Otel'de düzenlenecek olan açılış programı ile start
alacak çalıştayın ilk gününde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
yanısıra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve diğer kamu
kurumlarından temsilciler birer konuşma yapacak.
Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 1. Oturum da ise Harita Genel Komutanlığı ve Milli
Emlak Genel Müdürlüğü tarafından konularına ilişkin birer sunum yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5010.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Hizmet-iş Sendikası Đle Toplu Đş Sözleşme
Görüşmeleri Tatlı Đle Başlanıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilerin
bağlı bulundukları Hizmet-Đş Sendikası ile 2014-2016 dönemi Toplu Đş Sözleşme
görüşmelerine başlanıldığını söyledi.Melikgazi Belediyesinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilerin
bağlı bulundukları Hizmet-Đş Sendikası ile 2014-2016 dönemi Toplu Đş Sözleşme
görüşmelerine başlanıldığını söyledi.
Melikgazi Belediyesinde çalışan toplam 226 işçiyi kapsayan görüşmelerin ilkinin Melikgazi
Belediyesi Encümen salonunda yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, alan olarak
en büyük ve nüfusu en fazla olan ilçede örnek ve referans belediye hizmetlerini yerine
getirdiklerini, yapılan başarılı çalışmalarda özverili ve gayretli çalışanların hakkı ve emeğinin
bulunduğunu söyledi.
15 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde Hizmet-Đş Sendikası ile her zaman uyumlu
çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak rekor
oylarla halkın bizi seçmesinde hizmetin ön planda olduğunu biliyoruz. Bu neden ile başarıda
çalışanlarımızın büyük emeği ve özverisi vardır. Bu toplu iş görüşmelerinde pazarlıklar
devam edecek. 77 maddeden oluşan sözleşmesinin maddelerini bugün tek tek görüşmeye
başladık. Görüşmeler de sendika yöneticileri tatlı getirmişler. Đlk görüşmemiz tatlı ile başladı.
Sonucu da tatlıya bağlanacaktır. Amaç üzüm yemek olunca anlaşmakta o derece kolay
oluyor.”dedi.
Hizmet Đş Sendikasının 20 yıldır sözleşme yaptığını hatırlatan Kayseri Hizmet Đş Sendikası
Başkanı Halil Özdemir, her toplu iş sözleşme görüşmelerine tatlı ikramında bulunarak
başladıklarını ve sonuçta da davul zurna ile sözleşme imza töreni düzenlediklerini söyledi.
Bu geleneği bozmak istemediklerini belirten Sendika Başkanı Halil Özdemir, 20 yıldır
sürdürülen çalışmanın sonucunda hem işveren hem de emeğini veren işçilerin memnun
olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5011.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đnternette en çok güncellenen içerikler
Dünyanın hangi ülkesinde gündem bu kadar hızlı ve sürekli değişir? Ana haber bültenlerinin
sunucularının bile yetişmekte zorlandıkları haber bombardımanı, biz izleyicilerin de başını
döndürüyor. Elbette haberin hareket demek olduğu ve hareketin de yaşam olduğu biliniyor.
Đnternet sitelerinde verilen haberlere izleyiciler tarafından yapılan yorumlarda dile getirilen
şeylerin başında bu haber bombardımanına yetişemedikleri yönünde oluyor.
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Dünyanın hangi ülkesinde gündem bu kadar hızlı ve sürekli değişir? Ana haber bültenlerinin
sunucularının bile yetişmekte zorlandıkları haber bombardımanı, biz izleyicilerin de başını
döndürüyor. Elbette haberin hareket demek olduğu ve hareketin de yaşam olduğu biliniyor.
Đnternet sitelerinde verilen haberlere izleyiciler tarafından yapılan yorumlarda dile getirilen
şeylerin başında bu haber bombardımanına yetişemedikleri yönünde oluyor.
Genç bir ülke olmamız dolayısıyla yapılan her iş ülkemizde olay olmakta. Bazı Avrupa
ülkelerinde şehir içinde meydana gelen bir kaza haber gündemin başköşesine otururken, bizde
haber bile yapılmıyor. Peki bizlerin bu kadar yoğun gündemi takip etmemi mümkün müdür.
Ebetteki hayır. Fakat internet dünyası bu konuda da bize göz kırpıyor. Nasıl mı? Dünyada ve
ülkemizdeki önemli gelişmeleri kategorik olarak ayırarak istediğimiz zaman ulaşma imkânı
veriyor. Örneğin; zapkolik gündemi yakından takip eden, gelişmeleri bizlere anında sunan bir
multimedya sitesi. Sadece haber değil, en güncel videoları, birbirinden farklı zapkolik komik
videolar, en sevilen müzik parçalarına bu sitede istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Komik
videolar demişken, ülkemizde popüler olan uygulamalardan biri olan Vine tarafında da çok
değişik ve çok komik videolar çıktığını görüyoruz, Vine fenomenleri kendileri çektikleri
Vine’ları profillerine paylaşır paylaşmaz neredeyse tamamı video sitelerine de düşmektedir.
Ayrıca sevilen dizilerin geniş bölümlerini, fragmanlarını da zapkolik aracılığıyla
izleyebilirsiniz. On dokuz kategoriden oluşan video çeşitliliği, nostaljik müziklerin yanında,
dünyaca tanınmış sanatçıların en beğenilen albümlerini yine bu sitede bulabilirsiniz. Müzik
kategorisinde bulunan sanatçı sayfaları sayesinde beğendiğiniz sanatçı ile ilgili en son
gelişmeleri ve haberleri yine burada bulabilirsiniz. Bu site bir video paylaşım ve yayın
sitesinden çok, aradığınız pek çok içeriği bulabileceğiniz görsel sanat atölyesi gibi. Zapkolik
bu yüzden çok seviliyor. Yükselişini an be an sürdürüyor. Ülkemizin baş döndüren
gündemini en hızlı ve kaliteli şekilde bu siteden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5012.html

Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Đhh Yönetim Kurulu
Yardımcısı Ali Tokluman:

Başkan

Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Haşim Özçelik, Kayseri Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfını (ĐHH)
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hatay'da durdurulan...
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Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Haşim Özçelik, Kayseri Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfını (ĐHH)
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hatay'da durdurulan TIR ile ilgili soru sorulması üzerine
konuşan Kayseri ĐHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman, "Bahse konu
TIR’ın ĐHH ile bir ilintisi yoktur" dedi.
Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Haşim Özçelik, Kayseri Đnsan Hak ve Hürriyetleri Đnsani Yardım Vakfını (ĐHH)
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Haşim Özçelik, "ĐHH kurulmuş müstesna bir vakıflardan bir tanesi. Şu anda dünyada bir
zulüm var. Müslümanlar Đslam coğrafyasının neredeyse tamamında zulüm ve işkence
altındalar. Biz ĐHH ve diğer yardımlaşma kuruluşları olarak buradaki Müslüman din
kardeşlerimize yardım götürmeye, onların acısını dindirmeye hepimiz gayret ediyoruz. ĐHH
da bu yönde önderlik ediyor. Allah bu istikametteki çalışmalarda yolunuzu açsın. Bizler de
yerel yönetimlerde yaşanabilir bir Kayseri için, arkasından yeniden büyük Türkiye ve
yaşanabilir bir dünyanın kurulması için yola çıktık. Biz inşallah Milli Görüş'ün prensiplerini
insanlarımıza anlatacağız ve elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
Kayseri ĐHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman ise, Saadet Partisi'nin
ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye başkan adaylarına başarılar
diledi.
Bir gazetecinin Hatay'da durdurulan TIR ile ilgili sorusu üzerine Tokluman, "TIR’ın ĐHH ile
herhangi bir ilintisinin olmadığına dair gerekli ifadeler kullanıldı. Bir de basın yoluyla bir
şekilde sanal ortamda farklı ifadelerle ĐHH’nın ya da bir başka kuruluşun isimleri zikredilerek
ortaya atılan şeylerin içeriğinin ortaya çıkmasını beklemek bence en doğru olay. Đçerik ortaya
çıkmadan, eğer bilgi sahibi olmadan fikir ve kanaat sahibi olunursa bu bahse konu kurumları
yıpratacağı söz konusudur. Bahse konu TIR’ın ĐHH ile bir ilintisi yoktur ancak Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarından insanımızın ikna olup Đnsani Yardım Vakfı'na vermiş olduğu nakit
ya da ayni yardımlar Suriye’ye, Irak’a ve daha başka dünyadaki ihtiyaç sahibi topluluklara
TIR’la, uçakla, denizyolu ile intikali yaptırılıyor. Bunlar uluslararası standartlara uygun
şekilde aramalar, taramalar yapıldıktan sonra oluyor. O açıdan üzeri brandayla kapalı bir
şeyin ĐHH’ya ait olduğu, içinde de savaş mühimmatının olduğunu söylemek ayrı bir şey, içini
açıp bakmak başka bir şey" şeklinde konuştu.

ĐHH'nın yıpratılmaya çalışıldığını savunan Tokluman, "TIR’ın ĐHH ile ilintisi olmadığı
defalarca söylenmesine rağmen, bunun başka topluluklarla alakasının olduğu aşikar bir
şekilde ortadayken, burada ĐHH’nın ismi zikredilerek üzerine basılmasının altında başka bir
sebeplerin aranması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sadece fikir olması için şunu
söyleyebiliriz; bir şekilde Mavi Marmara insani hareketinden sonra dünyayı yöneten bahse
konu erk yöneticilerin, ĐHH yardım organizasyonunu dünya genelinde terörist unsurlar
sınıfına sokma gibi bir gayretinin olduğu çok aşikardır. Bu açıdan yurt dışında çok ciddi
mücadeleler verilmektedir. O açıdan bu tür çamur atmaların söz konusu olabileceğini
şimdiden ifade etmek isterim. Bundan sonrası için de üzerine ĐHH yeleği giyinmiş ‘ben de
ĐHH gönüllüsüyüm’ deyip de elinde bir makineli tüfekle, esrarla, kokainle fotoğraf veren
unsurlarla karşılaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan da, "Geçtiğimiz hafta ĐHH üzerinden karalama
kampanyası başlatılmıştı. Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi ĐHH’nın hiçbir
kabahatinin olmadığını biz yakinen biliyoruz. Bundan dolayı hem ĐHH’nın yanında
olduğumuzu hem de en büyük destekçilerinden biri olduğumuzu ifade etmek için bu ziyareti
gerçekleştirdik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5013.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan Yeni Atölyesine Taşındı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölyenin inşaatını tamamlayıp eskisinden
bütün araç gereçlerle birlikte taşındıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Ziya Gökalp'te konut
ve sanayi arasında kalan eski atölyeden Kuzey...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölyenin inşaatını tamamlayıp eskisinden
bütün araç gereçlerle birlikte taşındıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Ziya Gökalp'te konut ve sanayi arasında kalan eski atölyeden Kuzey
Çevre Yolun kenarında Oruç Reis Mahallesi'ndeki yeni atölyeye taşındıklarını belirterek, "
Atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hizmet binası, hangarlar, yıkama-yağlama
kompleksleri, bütün depolar, iş makinaları, araç ve gereçler taşındı" dedi.
Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri
arasında 40 bin metrekarelik bir alana yeni atölyeyi yaptıklarını hatırlatan Başkan Bekir
Yıldız, " Yaklaşık maliyeti 4,6 milyon lira olan yeni atölyemizi ihaleyle 3,4 milyon liraya
yaptırdık. Atölyemiz tamamlandı, hayırlı olsun, güle güle kullanılsın” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5014.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

‘diriliş 1915 Çanakkale’ Şiir Yarışması
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, genç nesillere Çanakkale
ruhunu aşılamak için ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu şiir yarışması düzenleyeceklerini
söyledi.Hunat Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın açıklaması...
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Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, genç nesillere Çanakkale
ruhunu aşılamak için ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu şiir yarışması düzenleyeceklerini
söyledi.Hunat Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın açıklaması düzenleyen Kayseri Halk
Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak ve
Kayseri’de yeni bir heyecan yaşatmak için ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu şiir yarışması
düzenleyeceklerini söyledi. Aydın, “Kayseri Halk ozanları Kültür Derneği olarak amacımız
uluslararası Çanakkale ruhunu yeniden gündeme getirebilmek, yeniden yaşatabilmektir. Bazı
eserlerimiz sadece kitaplar da kalmıştır. Yeni neslimizde açıp okumaktan aciz durumdadırlar.
Bizde yeni yetenekler keşfetmek için, yeni heyecanlar yaratmak için Kayserimizi kültürel
alanda yeniden kazandırabilmek için ekibimizle beraber yeni bir çalışma başlattık. Yeni
çalışmamızın üzerinde çalışarak meydana çıkarttık. Projede ki amacımız Çanakkale ruhunun
yeniden canlandırılmasını, Çanakkale geçilmez diyen atalarımızı yad etmek ve Çanakkale
ruhunu gençlere aşılamaktır” ifadelerini kullandı.Aydın ayrıca, yarışmaya katılmak isteyen
kişilerin 10 Nisan’a kadar şiirlerini elden, posta yolu ile veya www.kayserihalkozanları.org.tr
adresine göndermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5015.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bugün akşam saatlerinde soğuyan havanın etkisi ile başlayan yoğun sis Anayurt'ta görüş
mesafesini bir anda 10 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeni ile araçlar trafikte zor anlar
yaşadı.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5016.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

AK PARTĐ, KAYSERĐ’DE KENDĐ AYAĞINA
KURŞUN SIKIYOR
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
08 Ocak 2014, 10:20
Yerel seçimlere 3 aya yakın bir zaman kaldı. Kayseri’de ilk günlerdeki siyasi hareketlilik
fazla yok gibi. AK Parti’de yaşanan aday adayı bolluğundaki heyecan şua aralar sıkıntıya
dönüştü.
Nedeni ise malum. Kimin aday olacağının belli olmaması.
AK Parti ile ilgili durumu bir kenara koyarak, muhalefet cephesindeki durumu
değerlendirirsek, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi adayları adeta arı gibi çalışıyor. AK
Parti’nin Kayseri’deki belirsizliğini iyi değerlendiren MHP kanadı, mahalle mahalle gezerek
seçim çalışması yapıyor. Adaylarla görüştüğüm kadarıylada iyi de sonuç alıyorlar. Özellikle
Büyükşehir adayı Mustafa Özsoy, Kocasinan adayı Levent Mete ve Melikgazi adayı Kamil
Karamete, gece gündüz çalışıyor. Kahvehanelerde bile vatandaşlarla bir araya gelen
MHP’liler şuan için 1-0 önde gibi.
Saadet Partisi adayları da önceki gün Genel Başkanlarının katılımıyla tekrar tanıtıldı.
Büyükşehir adayı Haşim Özçelik oldu. Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı,
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun. Đl Başkanı Mahmut Arıkan’ı yakından
tanıdığım için söylüyorum. Gerçekten samimi insanlar bu Saadet Partililer, devlet yardımı
almadan kendi içlerinde seçim çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar.
Gelelim şimdi tekrar AK Parti’nin durumuna.
AK Parti Kayseri’de ki adaylarını açıklamayarak tabiri yerinde ise “ Kendi ayağına kurşun
sıkıyor” Bu sadece Kayseri için değil. Türkiye’nin tamamı için geçerli bir söz ama biz
Kayseri’ye indirgeyerek yorumlarsak durum biraz daha netleşir diye düşünüyorum.
Nedeni ise yukarda izah ettiğim durumda ki gibi muhalefet partileri AK Parti’nin içindeki bu
aday belirleme krizini iyi değerlendirerek, çalışmalarını sürdürüyor olması.
Şuan Ak Parti’nin Kayseri’deki 16 ilçe de birçok aday adayı var. Ama kimse bir adım dahi
atmıyor. Niye atsınlar ki?
Kimin Başkan adayı olacağı belli değil. Buna şuan mevcut belediye başkanları da dâhil.
Đlçelerden gelen haberlere göre, Belediye Başkanları konumlarının ne olacağı belli olmadığı
için çalışma yapmıyor. Hatta öyle ki Belediye ye uğramayan Başkanlar bile olduğu
söyleniyor.
Durum böyle olunca, AK Parti’nin bir an önce adaylarını açıklaması artık elzem. Belki bu
yazım çıktığı gün adaylar açıklanacak ama ne kadar geç kalırlarsa kendileri açısından o kadar
kötü olacak.

17 Aralık operasyonunu sonuca büyük bir sarsıntı geçiren AK Parti, adaylarını tamamını
belirlemişti ama cemaatle yaşanan sorunlar sonucu, listelerinde cemaat kökenli olanları
elemeye başlamıştı.
Đşte Kayseri’de de böyle bir durum nedeniyle adayların açıklanması gecikti. Đl Başkanı Ömer
Dengiz, geçen haftalarda Ankara’da yapılan “ Đl Başkanları Toplantısı” sonrasında yaptığı
değerlendirmede “ Bu hafta içinde Başbakanımızın izni ile adayları açıklarız Đnşallah”
demişti yanlış hatırlamıyorsam.
O sözlerin üzenden yine haftalar geçecek neredeyse.
Şimdilerde de bu adayların açıklanma sürecinin 10-15 gün daha alabileceği konuşuluyor.
Böyle olursa bence Kayseri’de AK Parti birçok ilçede sıkıntıya girer. Talas, Kocasinan,
Pınarbaşı, Bünyan gibi ilçeler başta olmak üzere, MHP’nin ağır bastığı ve etkinliğini günden
güne arttırdığı yerlerde AK Parti tam anlamıyla zor durumda kalacak gibi.
Öte yandan, AK Parti’nin Kayseri’de tek belirlenen adayı olan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ise, 15 Ocak’ta Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı programı ile ilgili
çalışmalarını sürdürüyor. Başkan bu programında geçen seçimlerde açıkladığı “ Ufuktaki
Kent Kayseri” ile ilgili projelerini hatırlatarak, bunlardan yapılanları ve gelecek dönemde
yapmayı planladığı çalışmaları kamuoyuna açıklayacak.
Bakalım Kayseri’yi ne gibi projeler bekliyor. Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5017.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014
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ZORLARINA GĐTTĐ HER HALDE
Hafta sonu yapılan “ Dik Dur Eğilme, Kayseri Seninle” etkinliği ile Başbakan’a destek olan
Kayseri halkının durumu ile ilgili olarak birkaç gündür bazı medya organlarında haberler
çıkıyor. Tamamen muhalefet mantığıyla hareket edenler takılmışlar “ Orada kaç kişi vardı,
sayıyı abarttılar, yalan söylüyorlar” gibi ifadeler kullanılıyor. Ama şunu anlamıyorlar. Orada
kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Önemli olan nokta safını belli etmektir. Türkiye’nin
geleceği için çalışan bir insanın yanında olduğunu hissettirmektir. Kayseri’de bu etkinliği
düzenleyenler de amacına ulaştı. Manevi desteklerini Başbakan’a hissettirdiler. Ama bunu
hazmedemeyip çekemeyen kesimler tamamen muhalefet mantığıyla eleştirilerine devam
ediyor. Etsinler…
SAVCI ÖZ’ÜN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK!
17 Aralık operasyonları ile adı bir kez daha gündeme gelen Savcı Zekeriya Öz’ün Dubai’deki
tatil ücretleri ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor. 5 yıldızlı tatil yapan Öz’ün paraları
“Cebimden ödedim” açıklaması sonrasında medyatik işadamı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama
geldi. Ali Ağaoğlu, Savcı Öz’ün tatil sponsorunun kendilerine ait bir şirket olduğunu söyledi.
Böyle olunca koskoca Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz büyük sıkıntıya girmiş oldu.
Ağaoğlu’da Başbakan’ın nezdin de prim yapmış oldu.
KAYSERĐLĐ BURHAN KUZU TWETTER MAĞDURU OLDU
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·

Kayserili olan Anayasa Komisyonu Başkanı ve Đstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, attığı
twetler yüzünden bir hayli sıkıntılı günler geçiriyor. Son olarak TBMM Başkanı Cemil
Çiçek’in ve Bülent Arınç’ın tepkisini çeken Burhan Kuzu, CNN Türk’te Cüneyt Özdemir'in
"Kırgın mısınız?" sorusuna "Her ikisi de büyüğümdür, bu dediklerini 'hay hay' ikaz olarak
kabul ederim ama kırıldığım taraf şu; basının önünde bu tür şeyleri üslup olarak doğru
bulmuyorum" dedi.
PARALEL DEVLET FIRSATÇILARI
Türkiye’de aldı başını gidiyor bir “Paralel, Devlet” muhabbeti. Herkes artık bunu konuşur
oldu. “Devletin paraleli mi olur kardeşim” diyesi geliyor insanın. Bu lafı ilk Başbakan dedi
ya. Birileri de hemen bunu fırsat bilip “ Bizde paralel devlet mağduruyuz” diye işi adeta
fırsatçılığa dönüştürmeye başladı. Bunun son örneği de Fenerbahçe'den yani Başkan Aziz
Yıldırım'ın avukatlarından Köksal Bayraktar’dan geldi. Şike davasında yeniden yargılama
talep ettiler. Durun bakalım daha kimler kimler ortaya çıkıp “ Bizde Paralel Devlet
Mağduruyuz” diyecekler.
KAYSERĐ TERMĐNALĐNDE GÜÇ SAVAŞI
Kayseri’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar arasında büyük rekabet var. Bunun
son örneğini ise Metro Turizmin yaptığı atakla görmek mümkün. Metro Turizm Kayseri’ye 80
yeni otobüs getirmiş diyorlar. Bundaki amaç da, Đnci Turizmi zora sokmak ve onu tabiri caiz
ise bitirmek içinmiş.
Đnci Turizmin sahiplerinin TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Kayseri Sadık Yakut’un akrabası
olduğu biliniyor. Böyle olunca insanın aklına bu işte başka bir iş var diye geliyor.
DUYDUNUZ MU?
Đnternette kaset yayınlamanın yasaklanacağını, yayınlayanlara jet müdahale geleceğini,
Doğuda kaçak elektrik kullananların elektriklerinin kesilmeye başlandığını,
Hastane Acil Servislerinin “Grip” salgını nedeniyle dolup taştığını,
Başbakan'ınsiyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın 'orduya kumpas kuruldu' açıklamasıyla
başlayan kumpas tartışması büyüdüğünü ve Cem Uzan’ın “ Bana da kumpas kuruldu”
dediğini,
Başbakan’ın 3 dönem şartında ısrarcı olduğu bununla ilgili mesajını Japonya’da bir kez
daha ilan ettiğini,
Kayseri’de AK Parti’nin 3 dönem şartına takılan vekil olarak 3 Milletvekili olduğunu
Mış…
AK Parti’nin Kayseri’de adaylarını açıklamamasının huzursuzluk çıkarıyormuş.
Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek Kayseri’nin havası temiz açıklaması yapmış
ama kimse inanmamış.
KayseriErciyesspor'un Başkanı Ziya Eren, seyirci desteğinin olmadığından yakınarak,
“Maalesef, 900 tane güvenlik görevlisinin olduğu maçta, 350 bilet satıldığını biliyorum”
demiş.
30 Büyükşehir Belediyesi'nden uzmanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı için Kayseri'de
toplanacakmış.
Şimdilerde CHP’li olan Osman Çilsal’a büyük tepki varmış.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5018.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“Bu proje dünyada ilk”
Đstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Đhsan Bakır’ın Kayseri
Milletvekili olan eşi Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır 1 milyon çocuğa yapmayı hedefledikleri
“Kalp Tarama Projesi”nin dünyada ilk olduğunu söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde TRT’de bir programa katılan aynı zamanda Bakırköy Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Đhsan Bakır Đstanbul’da ilk, orta ve lise talebelerine ücretsiz
kalp taraması yapıyor. “Kalp Taraması” adının verdikleri bu proje ile binlerce öğrencinin kalp
sağlığı erken yaşlarda kontrol altına alınabiliyor. Bu sayede genç yaşta kalp krizi riski olanlar
bu yolla teşhis de edilmiş ve bu riskin de önüne geçilmiş olunuyor.

“Hedef 1 milyon çocuk”
Bakırköy Kamu Hastaneler Birliği’ndeki 16 hastanenin teknik ve insan kaynakları desteği ile
yapılan bu projede Prof. Dr. Đhsan Bakır “Şu ana dek Bakırköy’de 115 bin çocuğa kalp sağlığı
taraması yaptık. Kalp rahatsızlığı olanı tespit ve tedavi ettik.” Diye konuştu.
Prof. Dr. Đhsan Bakır, hayati önem taşıyan bu proje ile birlikte genç yaşta teşhisi yapılarak
erken ölümlerin önünde geçileceğinin vurgusunu yaparken gençlere ücretsiz kalp taraması
yapmaları için çağrıda bulundu. Öte yandan büyük yankı bulan bu projeye de ilgi yoğundu.
Bakırköy’de 100 öğrencinin sadece 35’i çeşitli sebeplerden dolayı kalp taramasına
katılamadı.

“Türkiye’de çok iyi şeyler oluyor”
Prof. Dr. Đhsan Bakır’ın milletvekili eşi Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ise Bakırköy Kamu
Hastaneleri birliği Genel Sekreteri olan eşinin, çocuklara ücretsiz kalp sağlığı tedavisini
yürüttüğü projenin çok önemli olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:
“Bu proje sayesinde ölüm riski bulunan pekçok çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Milletimiz
artık elle tutulur, böylesine faydalı projeler istiyor. Bu proje dünyada bir ilk. Türkiye'de çok
iyi işler oluyor.”

Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5019.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“SEYRANĐ’YE VEFA”
Kayseri Develiler Derneğinin Erciyes’te özel bir otelde düzenlediği“Vefa ve dayanışma
yemeği ’ne” gittiğimde ağabeyim Esat Cebeci’yi ve yengemi ziyaret edip hayır dualarını
almak istedim. Görünce çok memnun oldular. Yaşları kemale eren kişiler her zaman ziyaret
edilmeyi bekliyorlar.Bunu gerçekleştirip gönül alanlara ne mutlu.Ağabeyim güzel şiir
okur,aynı zamanda bir“ÂşıkSeyrani” dostudur.
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1960 yıllardan beri Develi’de avukatlık mesleğini icra ettiği için birçok anısı olduğunu
biliyorum. Adnan Menderes’in yargılanması esnasında muhalifler “Anadolu’dan insan
topluyorlar Menderesi kurtaracaklar” diye ihbar edildiği için bir aydan fazla Av. Halim
Aras beyle Develi Hapishanesinde hapis yattığını hatırlıyorum.Develi ile ilgili anıları ile ilgili
bir söyleşi yapalım dedim, kabul etti. Konuyu siz seçin dedim.
- Birinci sırada Seyrani’yi alacağım, ama hayatından, sanatından, şiirlerinden değil,Türkiye
de ve Develi de hak ettiği yeri almadığından, büyük şairlerimiz gibi ders kitaplarına
girmediğinden bahsedeceğim dedi. Yeteri kadar onu tanımak ve tanıtmak için gerekenin
yapılmadığını anlatmak istiyordu.
Demekki her yıl Develi’de düzenlenen Seyrani’yi anma şenliklerini ve Đstanbul’da ilk kez
düzenlenen Seyrani’yi anma programlarımızı yeterli bulmuyordu. Hakkında yazılan
onlarca eserleri saymıyordu.
-Bizleri çok eskilere mi götüreceksin dedim.
-Evet dedi. Anlatmağa başladı:
-1960 yılının Ağustos ayı idi arkadaşım Diş Doktoru Fikret Dokumacı ile birlikte
Develi’ye bir kütüphane yaptırmağa karar verdik ve hemen teşebbüse geçtik.O
zamana kadar Develi’de kütüphane yoktu. Bundan dolayı da utanıyor ve
üzülüyorduk. Bu konuyu çevremize açtık arkadaşlarımıza anlattık.Belediye başkanı
ile görüşmeye gittik.
O yıllar belediye başkanı kimdi? Size bir faydası oldu mu, dedim?
Hatırladığıma göre belediye başkanı Mehmet Gönençti. Dedi ve devam etti.
Merhum Gönenç Abdulbaki Mahallesi Meteris Semtindekütüphane için arsa
tesis etti.Müteşebbis olarak bizler konuyu Develi Halkı’na duyurduk.Maarif
binasındaki toplantıya büyük katılım oldu. Kütüphane arsasını temelini atmak için

harekete geçtiğimiz günlerde hemşerilerimizden şu anda adını hatırlayamadığım
biri bana hitaben.
Esat Bey, Şair Behçet Kemal Çağlar Kayseri’deymiş davet edelim de
kütüphanenin temelini ona attıralım, dedi.
Behçet Kemal Çağlar Kayseri Lisesi mezunu bir şairimiz.
Bende iyi olur diye düşündüm, olur dedim. Behçet Kemal Çağlar’ı kaldığı otelden
arayıp Develiye kütüphanenin temel atma törenine davet ettim.
Gelirim dedi mi?
Teklifimi kabul etti. Belirlediğimiz temel atma günü Develi’ye geldi. Toplu
halde kütüphane inşaat sahasına yürüdük.Behçet Kemal Çağlarkütüphanenin
gerekliliği ve okumanın yaşının olmayacağı ve Seyrani hakkında çok güzel
heyecanlı bir konuşma yaptı.Temel atıldı. Sonra hep birlikte Maarif binasına
gittik. Tekrar Seyraniden şiirler okudu.
Sonrada haydi bakayım Develiler dedi.Bende sizi dinleyeyim. Seyrani
sizin halk ozanınız birkaç şiirde siz okuyun dedi. Salondan çıt çıkmadı. Üç beş
dakika bekledi.Yumrukla masaya vurdu.
Ben bu mecliste daha fazla oturmayacağım. Allahaısmarladık da
demiyorum dedi ve çıktı gitti.
Seyrani’ye gereken önemi vermediğimize ve tanımadığımıza şiirlerini yeteri kadar
bilmediğimize haklı olarak kızmıştı.
Behçet Kemal Çağlar’ın Kayseri’ye o günlerde neden geldiğini sordum.
27 Mayıs ihtilalinin meşruiyetini – doğruluğunu- halka anlatmak için
Anadolu’da görevlendirilenlerden biri olduğunu söyledi.Bu yaşanmış olayı hiç
unutamadığını ifade ederek ilk kez benimle paylaştı.“Seyrani’ye Vefa” bu
olmamalıydı, dedi.
Ağabeyim o günden sonra Seyrani’ye ve eserlerine çok önem vermiş her mecliste bir tane
şiirini okurmuş.Çok güzel okuduğu, Saadettin Kaynak tarafından bestelenen bu şiirini Kayseri
Gündem Gazetesi okurlarıyla paylaşmak istiyorum.
Eski libas gibi aşığın gönlü
Söküldükten sonra dikilmez imiş
Güzel sever isen gerdanı benli
Her güzelin kahrı çekilmez imiş.
Bülbül daldan dala yapıyor sekiş
O sebepten gülle ediyor çekiş
Askın iğnesiyle dikilen dikiş
Kıyamete kadar sökülmez imiş.
Sevdiğim değildin böylece ezel
Askınım bağına düşürdün gazel
Đbrişimden nazik saydığım güzel
Meğer pulat gibi bükülmez imiş.
Seyrani' nin gözü gamla yaş imiş
Benim derdim her dertlere baş imiş
Ben bağrımı toprak sandım taş imiş
Meğer taşa tohum ekilmez imiş.
EvrekliÂşıkSeyrani
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5020.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Bu Kursla Sınavlarda 45 Dakika Zaman
Tasarrufu Yapılabilirsiniz
Memory Mental Aritmetik ve Hafıza teknikleri Danışmanlık Merkezi Sahibi Cafer Daştan
hızlı okuma ile YGS, ALES, KPSS gibi sınavlarda 45 dakika zaman tasarrufu yapılabileceğini
söyledi.
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Đki yılı aşkın bir süredir Kayseri’de hizmet veren Memory Mental Aritmetik ve Hafıza
teknikleri Danışmanlık Merkezi sahibi Cafer Daştan ülkemizdeki okuma oranına bağlı olarak
okuma hızımızın da yavaş olduğunu belirterek hızlı okuma teknikleriyle birçok sınavda
zaman tasarrufu yapılabileceğini belirtti. Ayrıca Daştan, hızlı okunan her türlü materyalin
yavaş okumaya oranla daha net ve kolay anlaşılabileceğini ve daha kalıcı olduğunu ifade etti.
Kuruluşlarından bu güne kadar 6 yüzü aşkın kişinin hızlı okuma programına katıldığını
söyleyen Daştan ‘’2 Aşamadan oluşan eğitimleri alan bir kişinin okuma hızında ortalama 4 ila
5 kat bir artış olur, bu da sadece 15 saatlik kısa bir programla elde edilen bir sonuçtur’’ dedi.
‘’Ne kadar hızlı okursanız o kadar iyi anlarsınız’’
Hızlı okumak okumayı sevmek okumaktan zevk almaktır diyen Daştan,’ Yavaş okuyan bir
kimse okumaktan zevk almaz, sıkılır ve buna bağlı olarak beyin okunan materyali bir kenara
bırakarak ortamdaki dış unsurlara odaklanır. Yavaş okuma dikkat dağınıklığına neden olur
buda anlamayı güçleştirir. Oysa hızlı okuma alışkanlığını edinmiş olanların dikkatleri
tamamen okudukları metnin üzerindedir dış unsurlar onların dikkatini dağıtmaz buda daha
fazla anlamaya olanak sağlar’ diye konuştu.
Her meslek dalından ve her kesimden katılanlar var
Hızlı okuma eğitimini sadece öğrencilerin almadığını söyleyen Daştan, başta Öğretmenler
olmak üzere, Avukatlar, Đş Adamları, satış temsilcileri gibi birçok meslek gurubundan
kursiyerleri olduğunu belirti. Bu eğitimi okuma yazma bilen herkesin alabileceğinin altını
çizen Daştan, sınavlara hazırlanan, kitap okumayı seven ve iş yükünü azaltmak isteyen
herkesin bu kurslardan faydalanması gerektiğini söyledi.
Okurken bunlara dikkat edin
Daştan, eğitim sistemi ve alışkanlıklarımıza bağlı olarak üniversite mezunlarımızın bile
dakikada ancak 3 yüz kelime okuyabileceklerini bunun da çok düşük bir rakam olduğunu

vurguladı. Hızlı okuyabilmek ve okuduğumuz şeylerin daha kalıcı olmasını sağlamak için bir
takım tavsiyelerde bulunan Daştan,’ Öncelikle okuma işini göz ve beyin ikilisi ile yapın. Asla
dudak kıpırdatmayın çünkü bu sizi yavaşlatacaktır. Đçten sesli okuma alışkanlığınızı terk edin
bu dudak kıpırdatmaktan daha tehlikelidir. Kelime telaffuzlarına ve kelimelere takılmamaya
dikkat edin, geri dönüş yapmaktan kaçının’ dedi.
Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5021.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“FĐTNE BĐR TOPLUMU ÖLDÜRÜR”
Erdemli Aile ve Nesil Derneği’nde bir sohbette bulunan Doç Dr. Şahin Güven, kardeşler
arasında sulhun sağlanması için üçüncü şahıslara büyük görevler düştüğünü belirterek; “Bir
insanı öldürdüğünüzde sadece bir kişiyi öldürmüş olursunuz. Ama fitne bir toplumu öldürür.”
dedi.
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Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin GÜVEN, 4 Ocak 2014
Cumartesi günü Erdemli Aile ve Nesil Derneği’nde seminer verdi. Güven, seminerde iki
mümin kardeşin (ya da toplumun) ihtilaf ve kavgasında üçüncü şahıslara önemli görevler
düştüğünü söyledi ve Hucurât sûresinin şu âyetlerine vurgu yaptı: “Eğer Mü’minlerden iki
grup birbiriyle çatışırsa hemen aralarını düzeltip onları barıştırın; fakat bu gruplardan biri söz
dinlemez ve diğerine saldırırsa, saldıran tarafa karşı Allah’ın emrine uygun hareket edinceye
kadar savaşın. Eğer saldırganlıktan vazgeçerse, iki tarafın arasını adilce düzeltip sulhu
sağlayın ve sakın adaletten şaşmayın. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Mü’minler
ancak ve ancak kardeştirler. Şu halde (birbiriyle kavgalı, dargın, kırgın olan) kardeşlerinizin
arasını düzeltip sulhu sağlayın. Allah’ın bu emrine uyma hususunda duyarlı ve sorumlu
davranın ki O’nun şefkat ve merhametine nail olasınız.” (Hucurât; 9-10)
Güven; “Kimi ihtilaflar bencillik, tarafgirlik, taassup vb. sebeplerden kaynaklanabilir. Eğer
ihtilaf ahlaki zaaftan kaynaklanıyorsa, bu fert ve toplum açısından helak olma sebebidir.
Müslümanlar böyle bir durumda öncelikle ahlaki zaaflarını tedavi etme yoluna gitmelidirler.”
dedi.
Güven, diğer taraftan farklı düşünmenin önemli bir zihni faaliyet olduğunu dile getirerek, asıl
problemin, aynı ortamda farklı düşünen insanların bulunmaması olduğunu belirtti. Hatta böyle
bir durumda insanların farklı düşünmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Güven, son
zamanlarda yaşananlarla alakalı olarak sohbete katılanlara Yusuf el-Kardavi’nin ‘Đhtilaflar
Karşısında Đslami Tavır’ isimli kitabını okumalarını tavsiye etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5022.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

GENÇ GĐRĐŞĐMCĐNĐN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Kayseri'de eşarp konusunda markalaşan "Emete"nin Emete'si ile iş hayatına dair keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik. 19 yaşında iş hayatına başlamış, genç bir iş kadını.
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Sizi biraz tanımak isteriz. Emete ÇEVĐK kimdir?
Kayseri doğumluyum. Evin en küçüğü ve tek kızıyım, üç kardeşiz. Đmam-hatip lisesi
mezunuyum. Đmam-Hatip liselerinin önünün kapalı olduğu dönemlerde mezun olduk ve bu
yüzden üniversite ile ilgili umudumuz yoktu. Đş hayatına başladıktan sonra iki yıl kamu
yönetimi okudum ama iş ile birlikte zor geldi, ikisi bir arada olmadı. Evliyim, bir kızım birde
oğlum var. 19 yaşında "Emete Eşarp" adlı dükkanımı açtım şimdide bu işim devam ediyor.
Söylediğiniz gibi 19 yaşında iş hayatına girdiniz. Kayseri gibi bir memlekette bu yaştaki
bir genç kızı böyle bir işe ne teşvik etti merak ediyorum doğrusu. Ticarete girmeye ve bu
işi yapmaya nasıl karar verdiniz?
Ticarete girmem Allah’ın bir lütfu oldu bana. Bazı şeyleri insan kendi kaderinde olsa bile
kendisi ayarlayamıyor. Kesinlikle böyle bir idealim yoktu. Daha önceden böyle bir istek veya
tecrübem de olmamıştı aslında. Tamamen kısmetti.
1999 senesindeki ekonomik krizi hatırlarsınız. Ailem o dönemlerde sarraflık yapıyorlardı. O
kriz de pek çok insan gibi ailem de ciddi anlamda bir zarar gördüler. Herkesin üzüldüğü ve ne
yapacağını bilemedikleri o dönemde ben bir arayış içine düştüm. Ne yapabilirim diye
düşünüyordum. Bana çok değer veren bir ablam vardı. Allah kendisinden razı olsun. “Ben
sana güveniyorum, sen başarırsın. Bu para ile bir şeyler yap” dedi ve bana 100 dolar verdi. Đlk
sermayemdi bu 100 dolar. Đşim rast gitti diyebilirim çünkü başka bir açıklama yapmak çok
zor.
Emete'yi farklı kılan ne oldu sizce?
Benim farklılığım bu ilk işim oluşu, daha önce hiçbir yerde çalışmadan hiçbir ticarî tecrübem
olmadan 19 yaşında dükkan açmış olmam olsa gerek. Ailem esnaftı dükkanları vardı ama çok
küçüktüm o zaman. Söylediğim gibi ilk işim ve 19 yaşında ismine vergi levhası olan
kayseride tek bayan esnafımdır herhalde. Küçük bir işletme olarak başladım, beni bilenler
hatırlayacaklardır gerçekten çok küçüktü. Ben zevkime güveniyorum. Zevkimi pazarladığıma
inanıyorum. Eşarp anlamında da yenilikçiyim. Đlk çıkan neyse bizde olması gerektiğini
düşünüyorum, bu anlamda işime sahip çıkıyorum. Eşarp konusunda markalaştığıma da

inanıyorum artık. Đnsanlar da bunu görüyorlar.
Müşterileriniz sizi neden daha samimi buluyorlar?
Ben ürün almaya gelen müşterinin yerine kendimi koyarım. Đçime sinmeyen hiçbir şeyi
şimdiye kadar 'bu iyi' diyerek kimseye vermedim. Đçime sinmeyen hiçbir şeyi önermem.
Müşteriler de bu samimiyeti anladıkları için bunun sonuçları iyi oluyor. Đşini iyi yaparsan
insanlar bunun geri dönüşümünü sağlıyorlar zaten. Sohbet için de geliyorlar. Bir de ticaret
insana sadece para kazandırmıyor çok ciddi bir çevre de kazandırıyor. Bu bence paradan çok
daha değerli bir şey. Benim müşteriye yaklaşımım hiçbir zaman hırslı ve para kazanmak adına
olmadı. Hiçbir müşterim boş çıktığı zaman üzüldüğümü hatırlamam. Asıl amacım çok ciddi
paralar kazanmak değil yani. Ben çok hırslı bir insan olsam sürekli dükkanda işimin başından
kalkmam. Tabi Oğlum Ahmet'ten sonra bir rölanti evresine girdi ve kızım Azra ile iş biraz
daha zorlaştı.
Đşinle ilgili bu rölanti dönemi bittikten sonra ne düşünüyorsunuz, nasıl bir hedefin var?
Gelecekle ilgili planlarım var. Ama bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu
düşünüyorum. Tecrübemin ve bilgi birikimimin ileriki zamanlarda daha fazla işe yarayacağını
düşünüyorum. Ben insanların kadın erkek ayrımı yapmadan bir iş yapmaları gerektiğine
inanıyorum. Bunun ticaret olması da şart değildir, boş kalınmasın yeter ki. Boşlukta kalmanın
insanı körelttiğine inanıyorum. Mutlaka bir işe uğraşmaları gerekiyor. Eski,evde oturup
gezme gezmek kültürü bu çağın insanına yakışan bir şey değil.
Bu işe başlamadan önce, okurken iş ile ilgili hayalleriniz veya düşünceleriniz var mıydı?
Hiç öyle bir idealim yoktu, tamamen şartlardan oluştu. O an için asıl amacım annemi mutlu
etmekti.
Yine de o yaşda bir genç kızın böyle bir işin başına geçmek için cesaretinerden
bulduğunu merak ediyorum.
Benim fikirlerime küçüklüğümden beri değer verilirdi. Ben 10 yaşındayken bile söylediğim
şeyler dinlenirdi. Eve mobilya alınacağı zaman bile beni götürüp bana seçtirirlerdi. Bu bana
gerçekten güven verdi. Özgüvenimi sağladı. Ben böyle bir istekte bulunduğum zaman da bana
güvendiklerinden başaracağıma inandıklarından bu adımımı desteklediler. Onları
yanıltmadığım için de mutluyum.
Đşine başladığın da hemen dükkan mı açtın, yoksa bir süre elden satış yaptın mı?
Elden hiç satış yapmadım. Đşime ilk olarak dükkan ile başladım yani. Ama dükkan açtıktan
sonra bana destek olmak için alıp elde satan ablalar oldu. Gezmelere, oturmalara götürenler
oldu. Đşimin eşarp olması konusunda zevkli olduğumu söyleyerek müşteri yönlendirdi beni.
Bende eşarba ağırlık verip bu konuda ciddi çalışmaya başladım.
Peki başarısız olacağınız için hiç endişe duyduğunuz oldu mu?
Đnsanlar başarılarını kendilerinin olarak görmemelidirler. Ticarette başarının ne akılla nede
sermaye ile yapıldığına inanıyorum. Ticarette başarı tamamen kısmet işi. Allah’ın onu sana
kısmet etmesi gerekiyor. Ne kadar sermayesi olursa olsun ya da çok doğru bir iş olsun
maalesef olmuyor. Buna çoğu kez şahit olmuşumdur. Bu yüzden ben bu işe başladığım zaman
başarısızlık korkusu hiç yaşamadım. Đlk adımımdı ama hiç endişe duymadım. Đçimde bir
huzursuzluk yoktu. Bir de ben küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Belki o anda
kazandığım paralar çok da büyük paralar değildi ama ben hep iyiye gittiğini düşündüm. Đlk
sermayem de bana ait değildi. Bir ablam borç vermişti o yüz doları. Ayşe Abla, Allah razı
olsun kendisinden, bana şunu demişti 'ben sana inanıyorum, senin başaracağına da eminim
ben her zaman arkandayım' demişti. Çevremdeki insanlar bana çok güvendiler. Belki bu
güvenin eseri olarak iş bu günlere geldi. Şu anda bir çok insanın imrendiği bir işe sahibim. Bu
anlamda çok şükrediyorum. Ben halimden her zaman mutlu olan bir insandım, Şimdi de çok
şükür çok memnunum. Daha iyi olur muydu, tabi ki olurdu. Ama kısmetin de ötesine
geçilmiyor. Kısmet değişmiyor.
Đşimde tecrübesizliğimden yararlanan çok insanlar oldu. Bir insanı Allah koruyacak. Ben

gerçekten çok saftım ve çok gençtim. Para büyük değildi ama emek vardı işin içinde. O
küçücük paralarla kaç kere iflasın eşiğine geldiğim de oldu. Bir iki yıl sonra iş büyüyünce
borçlar da büyümeye başladı. Ama hamdolsun Rabbim yardımcım oldu.
Başarı konusunda da insanların küçük düşünmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca başarılı
insanlar çok da kıskanılıyor. Bir taraftan seni başarılı bulup takdir edenler varken bir taraftan
da kıskananlar olabiliyor. Đnsanı üzen tarafı da bu oluyor ama ne iş yapılırsa yapılsın bu tarz
insanlarla karşılaşılabiliyor. Başarıyı elde etmek için başka insanları kötülemek bence çok
büyük bir başarısızlık. Ama iyi niyet hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. Ticarette dürüst
olmak çok önemli. Đnsan işini severek yapmalı,karşı taraf bunu gerçekten hissediyor.
Đsteksizce zorakî yapılan bir işten bir hayır beklenemez yani. Đşine saygı duymak çok önemli.
Đnsan işini sürekli yenilemeli.
Sizi başarılı kılan ne oldu? Para hırsı başarı getiriyor mu?
Eşimin bana ciddi bir desteği oldu. Hırslı bir kadın olduğum için değil, eşimin desteği ve
ticari bilgisinden dolayi güzel ilerleyebildim. Hem anne olup hemde çalışan bir kadının,
eşinin desteği olmadan bişeyler yapmasi mümkün değildir. Ben hiçbir zaman hayatımda hırslı
bir insan olmadım. Para benim için hiç bir zaman birinci sırada olmadı. Ben insanların paraya
rahat bakmaları gerektiğine inanıyorum. Çok istedikçe kaçırıyorlar. Asıl amacı para olmamalı
insanın. Ticaret hayatım da şunu öğrendim. Đnsan ancak bir başkasına yardımcı olabilirse
mutlu ve başarılı olabiliyor. Çalışmanın bir misyonu olmalı. Asıl hedefinin kendi ihtiyaçların
ve para biriktirmek olmamalı. Bunun doğru bir teknik olduğunu düşünmüyorum ticarette.
Ailemiz olabilir, çocuklarımız olabilir, ideallerimiz ya da daha önemlisi dinimiz olabilir ama
hizmet etmek zorunda olduğun özel bir şey olduğunu bilmek gerekiyor.
Başörtüsü modasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Tesettürle ilgili dejenerasyonun ben de farkındayım. Bunun eksikliğini hissediyorum
gerçekten. Bu anlamda toparlanmayı istiyorum. Gerçekten amacının dışına çıktığını kendim
de görüyorum.Tesettürün Allah'ın rızasının dışına kaydığını hepimiz görüyoruz.Ama insanlar
belki küçük adımlarla tesettüre girip,farkındalıkları arttıkça kendilerini düzeltebilirler diye de
düşünüyorum.
Bu konuda israf yapıldığını düşünüyor musunuz?
Kayseri'de diğer şehirlerde olduğu gibi israf yapıldığını pek düşünmüyorum. Çok ciddi
paralar verilmiyor. Kayseri bu anlamda daha dikkatli diye düşünüyorum. Deli gibi harcayan
insanlar yok yani. Đnsanların mantıklı harcamalar yaptığını görüyorum.
Bayanların Kayseri'de iş yapmasının zorlukları var mı?
Kayseri'de ticaret zor. Đnsanlar zor kazandıkları için haliyle harcarken de dikkat ediyorlar.
Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum.
Aslında ticaretin hobi olarak yapılabilinecek bir iş olduğuna inanmıyorum. Ticaret kesinlikle
ihtiyaçla yapılırsa başarı elde edilir. Göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını herkes bilmeli.
Bazı zahmetlere katlanmadan başarının gelmesini beklemek boş bir beklenti olur. Zahmete
girmeden nasıl ki başarı gelmezse;eğitimde,çocuk yetiştirmede zahmetin altına girmeden
sonuç elde edilmiyorsa ticarette de çok büyük zahmetler var. Bu işin bir de perde arkası var.
Ben uğraş olsun diye açıp,hayal kırıklığı yaşayan insanlar da tanıyorum yani. Söylediğim gibi
bir amaç için ticaret yapmak gerekir. Kendi adına ihtiyaç olmasına gerek yok. Bir saatten
sonra kendi ihtiyaçlarını zaten karşılıyorsun ama başka bir misyonun,idealin olmalı. Hizmet
edeceğin bir ideal olursa onu ihtiyaç sayıp ona hizmet edersin. Yoksa bence başarı olmaz.
Ticaret bir bayan için nasıldır? Örneğin siz hem bir anne hem de eşsiniz. Bunların
dışında ödemeleriniz oluyordur. Aklınızı sürekli meşgul ediyordur. Keşke esnaflık
dışında bir mesleğim olsa dediğiniz oluyor mu?
Aslında olmuyor. Ben planlayarak iş sahibi olmadım ama işimden memnunum ama üniversite
eğitimimi de tamamlayabilmek isterdim. Çünkü anne olduktan sonra ticarete zaman ayırmak
sıkıntılı olmaya başladı. Ben bu anlamda çocuklarımı tercih ettim. Ben işimde daha iyi yerlere

gelip daha başarılı olabilirdim. Đşimi daha da büyütebilirdim. Rölantiye aldım diyebilirim.
Đşimi çoğaltmadan aynı düzeyde devam ettim. Đşimi abartıp vakit ayıracağım insanları ihmal
etmekten korktuğum için tercihim bu yönde oldu. Bunun benim için bir duraklama dönemi
olduğunu düşünüyorum.
Aileniniz bu işe girmenizde özgüven açısından etkisi ne oldu?
Ben bu işin üniversitesini okumadım. Ama ticaretin de doktorluk mühendislik gibi bazı özel
şartları olduğunu düşünüyorum. Herkesin ben bu işi yaparım diyebileceğine inanmıyorum
açıkçası. Mizacın buna uygun olmalı.
Bana bu özgüveni de ailem çocukluktan verdi. Çocuktur anlamaz muamelesi görmedim hiç.
Bunun izlerini de hayatımın her alanın da hissediyorum. Çevremde ki insanların da fikirlerime
değer verdiğini herzaman hissederim.
Ticarete uygun insanın mizâcı nasıldır sizce?
Samimi,sabırlı,çalışkan olmalı.Ahlak kurallarına riayet etmeli.Bir esnafın ahlakî değerlerinin
olması gerekiyor. Öncelik helâl kazanç olmalı.
Annelikle ilgili neler söylemek istersin.Đnsanlara mesaj olarak annelikle ilgili ne vermek
istersin? Örneğin senin annen sana destek vermiş ve sen şu anda başarılı bir
insansın.Çevremizdeki annelerde ne eksik sence?
Çocukların,çok değerli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Çocuk hiçbir zaman ihmal
edilememeli. Benim bu sıralar işime ara vermemin sebebi çocuklarımı ihmal etmeme
gayretim. Herkese de bunu tavsiye ederim. Kazanç sadece maddi kazanç olarak görülmemeli.
Önceliğimiz hayırlı evlat yetiştirmek olsun ki; kazancımızın hayrını görelim, tadına
varabilelim.
Bu işe niyetlenen insanlara tavsiye olarak ne söylemek istersiniz?
Bu işe niyetlenen insanların bir kere düzeyli olmalarını istiyorum. Kayseri'de rekabet adına
çok çirkin şeyler yapılabiliyor. Mesela kendileri fikir üretmek yerine başkalarının ticaretine
göz koyuyor. Herkesin emeğine saygı duymak gerektiğine inanıyorum. Herkesin kendi işine
baktığı zaman başarılı olacağına inanıyorum. Đnsan isteyip emek verdikten sonra
yapılmayacak hiçbir şey yok,insan herşeyi başarabilir. Yeter ki inansın.
Çalıştığınız süre boyunca yanınızda bir çok genç eleman çalıştırdınız. Gençler sizce
nasıl?
Ben gençlerle aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten şimdiye kadar yanımda çalışanlarla
da hiçbir problem yaşamadım. Hepsinin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Gençlik çağlarında
karşılaştıkları insanların çok önemli olduklarını biliyorum. Bu anlamda topluma çok ciddi
vazifeler düşüyor. Herkes sadece kendi çocuğuyla ilgilenerek düzeltemiyor. Toplumdaki diğer
çocukların eğitimi ve ahlakı bizi ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Toplumda gençliğin yanlış
yönlendirildiğini görüyoruz. Herkesin üstüne düşen vazifeyi yaptığında bu sorunun
hallolacağını düşünüyorum.
Ticaretin insanı sürekli meşgul eden bir özelliğide var. Bu evinize yansıyor mu?
Şu anlamda yansıyor. Çalışan bir kadın olmak ve ev hanımı olmak bence aynı şey. Ev
hanımları ev hanımlığının zorluğundan bahseder ama çalışan kadın hem ev hanımı hem
çalışan bir kadındır. O anlamda iki ile çarpılıyor. Güzelliklerin yanında zorluklar da mutlaka
var. Zaman anlamında çok sıkıntı çektiğimi söyleyebilirim. Ama zamanı çok dolu dolu
yaşadığıma inanıyorum.
Yardım kuruluşlarında da aktifsiniz. Bu konuda insanların çalışmalarını yeterli
buluyormusunuz?
Ben yeterli bulmuyorum. Çünkü bizim dînimiz paylaşma esaslı bir din. Đnsanlar şu anda
biriktirmeye dayalı ve daha bencil bir hayatı esas almışlar. Buna gerçekten çom üzülüyorum.
Herkesin üstüne düşeni yapmasıyla bir çok sorunun aşılacağını düşünüyorum. Hayatımız
kendi çerçevemiz içinde kalmış. Daha önce de söylediğim gibi gerçek annelik sadece kendi
çocuklarına sahip çıkmak değil her çocuğa kendi çocuğumuz gibi bakmaktır. Annelik

duygusunu yaşamak istiyorsak başka çocuklara da elimizden geleni yapmalıyız. Çocuğunu
istersen fanusun içinde yetiştir. Sonuçta yine o topluma göndericeksin. Bu yüzden
eksikler,aksaklıklar yine çocuğuna bulaşıcak biyerde. Bu anlamda toplumla ilgili sorumlu
insanlar olmamız gerekiyor.
Yardım kuruluşlarından da Allah razı olsun. Ben gerçek mutluluğun insanlara faydalı olmakta
olduğunu düşünüyorum. Tamamen sâfiyâne ve Allah rızası için yardım etmeli insan. Ben aşırı
zengin olmuş birisi değilim ama Allaha şükür hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak seviyeye
geldikten sonra tüketim hali de insanı mutlu etmiyor.
Benim işimin insanları analiz etmeye yaraması gibi bir tarafı da var. Çok insan tanıdıkça
görüyorum ki insanlar ben merkezli yaşıyorlar. Đnsanların bu anlamda bilinçlendirilmesi
gerektiğine inanıyorum.
Genelde hanımlar işlere başlarken eşlerinden destek göremezler.Senin eşinin bu konuda
nasıl bir desteği oldu? Eşine bu konuda ne söylemek istersin?
Ben eşime teşekkür etmek istiyorum. Biz evlenmeden önce iş konusunda aramızda oturup
kararlar almadık. O bana saygı duyduğu için fikirlerime de saygı duydu. Çalışmamla ilgili de
çalışmamamla ilgili de bir baskı kurmadı. Yaptığım işler konusunda her zaman arkamda oldu.
Ticarî bilgisi iyi olan birisidir zaten. O da çok küçük yaşta ticaret atılmış.
Sence insanlar neden cesaret edemiyor? Maddiyat da çok önemli değil dedik. Kısmet
biraz.Ama insanlar sence neden cesaret edemiyorlar,ne eksik?
Bunun belli şartları var. Ama her şeyden üstün bir güç var ki o da Allah. Allah kısmet edecek
ki olacak. Sadece parayla ya da bilgi birikimiyle olacak bir iş değil. Çevremde de var böyle
bir işe heves edip de açmak isteyen insanlar. Ama bir özgüven sıkıntısı da şanssızlık da
olabilir. Atılan adımlar yerini bulmayabiliyor.
Ticarete gireceklere neyi tavsiye edersin? Ticarette ne önemlidir?
Önemli olan samimiyet bence. Yaptığın iş ne olursa olsun. Çünkü insanlar gerçekten
kandırıldıklarını ya da doğru söylenilmediğini hissediyorlar. Çıkarlar için yanlışlar
yapılmamalı,dosdoğru olmalı insan. Sadece ticarette değil, hayatın her alanında. Ticarete
girecek olan ve ticaretle uğraşan herkese de hayırlı, bol kazançlar dilerim. Rabbim kimseyi
utandırmasın.
Amin. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bizim için yararlı olabilecek bir başarı
öyküsü oldu doğusu. Allah herşeyin hayırlısını versin, bizler de size bol kazançlar
dileriz.
Röportaj: Meryem Beyza
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5023.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Vali Düzgün Hacılar'da Đncelemelerde Bulundu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün Hacılar Đlçesinde incelemelerde bulundu.Vali Düzgün'ü Hacılar
Kaymakamlığına gelişi sırasında Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Đlçe Jandarma
Komutanı Suat Haksever, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün Hacılar Đlçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Düzgün'ü Hacılar Kaymakamlığına gelişi sırasında Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar
Bilgihan, Đlçe Jandarma Komutanı Suat Haksever, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem,
Đlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent Kayaalp ve daire müdürleri karşıladı.
Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Vali Düzgün'e Hacılar ilçesi hakkında brifing
sundu.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hacılar Belediyesini ziyaret Vali Düzgün, burada Hacılar
Belediye Başkanı Ahmet Herdem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından yapımı süren Hacılar Kültür Evi'nde incelemeler yapan Vali Orhan
Düzgün, burada yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Vali Orhan
Düzgün, Hacılar'ın yetiştirmiş olduğu işadamlarıyla, yatırımcılarıyla ve müteşebbisiyle sadece
Kayseri'de değil Türkiye'de hatta dünya'da önemli işadamlarını çıkarmış bir ilçe olduğunu
söyledi. Vali Düzgün, "Tabi ki burada yetişen vatandaşlarımızın gerek kendi beldelerine
gerekse Kayseri'ye hatta Türkiye'nin değişik yerlerine de yapmış oldukları güzel yatırımlarla
birlikte, hayırseverlik konusunda yapmış oldukları eğitim ve sağlık yatırımları da var. Devlet
olarak biz de burada devam eden bazı çalışmalarla ilgili de bilgiler aldık. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Özel Đdare tarafından yaptırılan yatırımlar ve yine belediyemiz tarafından
yaptırılan ve Kültür Bakanlığınca da desteklenen kültür merkezinde incelemelerde bulunduk.
Hacılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin merkez sınırları içerisinde kalan hızla gelişen
güzel bir ilçemiz. Ayrıca benim gördüğüm güzel bir husus ta Hacılar'ın 11 Bin 500 nüfusa
sahip olmasına rağmen sadece bir tek kahvehanesinin olması buradaki yaşayan insanların da
gerçekten çok çalışkan başarılı olduğunu gördük. Boş vakit geçirmek yerine kendi ailelerine,
milletine ve ülkesine faydalı olmak için gayret gösteriyorlar. Ben tüm Hacılar halkı adına
Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5024.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Öğrenci Ve Askerlere Uyuşturucu Madde
Kullanımı Anlatıldı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Erciyes Gençlik Yeni Hayat’ projesi kapsamında 582
öğrenci ve 660 askeri personele uyuşturucu madde kullanımı ve zararları anlatıldı.26 Aralık
2013 ve 3 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Erciyes Gençlik Yeni Hayat’ projesi kapsamında 582
öğrenci ve 660 askeri personele uyuşturucu madde kullanımı ve zararları anlatıldı.
26 Aralık 2013 ve 3 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, Tomarza Çok
Programlı Lisesi, Tomarza Anadolu Lisesi, Tomarza Đmam Hatip Lisesi, Tomarza Endüstri
Meslek Lisesi, Sarıoğlan Karaözü Ş.H.P.Y. Nail Erdoğan ÇPL, Sarıoğlan Kız Teknik ve

Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda 660 askeri
personele uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığı ve hukuki mevzuat konularında
bilgilendirme semineri verildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5025.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Büyükşehir Günde 6 Yangına Müdahale Etti
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye teşkilatı 2013 yılında ortalama her gün 6 yangına müdahale etti.
Đtfaiye ekipleri ayrıca 699 kurtarma operasyonuna imza attı.Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye
ekipleri 2013 yılında toplam 2 bin 125 yangına müdahale...
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Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye teşkilatı 2013 yılında ortalama her gün 6 yangına müdahale etti.
Đtfaiye ekipleri ayrıca 699 kurtarma operasyonuna imza attı.
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye ekipleri 2013 yılında toplam 2 bin 125 yangına müdahale etti.
Günlük ortalama 6 yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ayrıca 699 da kurtarma
operasyonuna katıldı. Yangının yanı sıra, kaza, intihara teşebbüs gibi farklı olaylarda
kurtarma operasyonuna katılan ekipler 667 kişiyi sağ olarak kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiye Teşkilatı ayrıca yıl boyunca eğitim faaliyetleri de düzenledi.
2013 yılında toplam 172 eğitim ve tatbikat yapan itfaiye teşkilatı başta öğrenciler olmak üzere
vatandaşların yangını önleme ve yangına müdahale konusunda bilinçlenmesi sağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5026.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Okullar Hayat Oluyor
'Okullar Hayat Olsun' projesinin değerlendirme toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) Sümer Gençlik Merkezi'nde yapıldı.
Toplantıda projenin 13 ilçedeki uygulamaları değerlendirilerek önümüzdeki...
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'Okullar Hayat Olsun' projesinin değerlendirme toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) Sümer Gençlik Merkezi'nde yapıldı.
Toplantıda projenin 13 ilçedeki uygulamaları değerlendirilerek önümüzdeki süreçte ne gibi
katkılar yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su Đşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler
Birliği arasında imzalanan protokolle başlayan 'Okullar Hayat Olsun' projesi farklı
etkinliklerle devam ediyor. Bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan etkinliklerle ilgili
değerlendirme toplantısı KAYMEK Sümer Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Proje
hakkında bilgiler veren Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Namık Kavraal, projenin
amacının okulların eğitim öğretim saatleri dışında belediyelerle işbirliği yapılarak veliler ve
mahallelilerin hizmetine açılması olduğunu söyledi. Böylece okulların öğrenciler ve büyükler
için hayat boyu öğrenme merkezi haline dönüştürüleceğini ve okulların çok amaçlı
kullanılabileceğini dile getiren Kavraal, Orman ve Su Đşleri Bakanlığının da okulları
ağaçlandıracağını kaydetti.
Değerlendirme toplantısında projenin ilgilileri tarafından yapılacak katkılar ve düzenlenecek
etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5027.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Mesander Yabancı Đşçi Çalıştırılmaması Đçin
Tedbir Alınmasını Đstedi
Müteşebbis Sanayici ve Đşadamları Derneği, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üyeleri
arasında yaptığı değerlendirme sonucunda "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nereye gidiyor?"
başlıklı bir rapor hazırladı. Raporun çözüm önerileri...
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Müteşebbis Sanayici ve Đşadamları Derneği, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üyeleri
arasında yaptığı değerlendirme sonucunda "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nereye gidiyor?"
başlıklı bir rapor hazırladı. Raporun çözüm önerileri bölümünde yabancı işçi çalıştırılmaması
için önlem alınması istendi.
MESANDER Başkanı Sanayici Ahmet Bağçovan’ın raporla ilgili açıklaması şöyle:
OSB'DE KĐ ĐŞLETMELER KALĐFĐYE ELEMAN BULAMIYOR
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce fabrikanın duvarında "işçi alınacak" yazısını
görmek mümkün iken bulunan fabrikaların her birinde kalifiye ve kalifiye olmayan eleman
sıkıntısı yaşanıyor. Geçmişte Çıraklık Eğitim Merkezlerinden, ilköğretim ve ortaöğretim
mezunları arasından eleman yetiştirerek işçi sorununu çözen işletmeler günümüzde eleman
bulmakta özellikle de kalifiye eleman bulmakta zorlanmaktadır.
TESPĐT ETTĐĞĐMĐZ SEBEPLERĐ
MESANDER olarak tespit edebildiğimiz; meslek eğitimi veren okullardan mezun olan
öğrencilerin mezun oldukları bölümlerde işlerde çalışmayı tercih etmemesi, mesleki eğitimi
olmayıp da OSB'deki meslek dallarında çalışabilecek kişilere mesleki eğitim verilmesi için bir
alt yapı olmaması, iş arayan bazı kişilerin üretim bölümlerinde çalışmak yerine daha az maaş
verilen masa başı kolay işleri tercih etmesi, işçilik maliyetlerinin yüksek olmasına paralel
olarak düşük maaşla işçi çalıştıran fabrikalar bulunması, yabancı uyruklu kişilerin ucuz işçi

olarak tercih ediliyor olması, sosyal güvencesiz işçi çalıştıran işyerleri gibi sebeplerle kalifiye
eleman konusunda yaşanan sıkıntılar artmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐMĐZ
Mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin eğitimleri sırasında OSB'deki
işyerleri ile bağları kurulmalı ve gençlerimiz istihdama kazandırılmalıdır. Meslek okullarının
OSB'deki işletmelerle entegre edilmesi için Milli Eğitim, işyeri sahipleri ve OSB Đdaresince
ortak projeler yürütülebilir.
OSB'de çalışabilecek ancak mesleki eğitime sahip olmayan kişilere mesleki eğitim verilmesi
için de kurslar düzenlenerek bu kişiler de istihdama kazandırılabilecektir. Türkiye Đş
Kurumu'nun Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik
çalışmaları yetersizdir. Đş Kurumu'nun yanı sıra yerel yönetimlerin meslek edindirme kursları
da OSB'de ki firmaların kalifiye eleman arayışına çözüm sağlanabilir.
Meslek edindirme kursları açılmadan evvel yapılması gereken OSB'de bulunan fabrikaların
hangi iş dalında ne kadar eleman ihtiyacı olduğuna dönük bir çalışma yapılmasıdır. Bu
konuda Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Türkiye Đş Kurumu ve
yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.
Yabancı uyruklu, çalışma izinleri dahi bulunmayan kişilerin ucuz işçilik kaygısıyla
çalıştırılmasına karşı genel tedbirler alınmalı, işsizlik oranlarının sanayi şehri olan Kayserimiz
açısından utanç verici boyutta olduğu bir dönemde Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi
sağlanmalıdır. Bu konuda işyeri sahiplerine çağrımız olduğu gibi OSB yönetimine ve kolluk
güçlerine de çağrıda bulunmaktayız. Yabancı uyruklu kaçak işçiler işyerleri arasında haksız
rekabetin de sebepleri arasında yer almaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5028.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı
Yaşar Karayel:
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar
Karayel, “Hakim ve savcılar kararları ile konuşur, militanlıkları ile değil” dedi.Yaşar Karayel,
Đstanbul’daki operasyonu ve son yaşanan gelişmeleri...
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar
Karayel, “Hakim ve savcılar kararları ile konuşur, militanlıkları ile değil” dedi.
Yaşar Karayel, Đstanbul’daki operasyonu ve son yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, “Hiç
kimse, hiçbir savcı suç olmadan suç isnat edemez. Hiç kimseye bir savcı suç isnat ederek
itibar kaybına sebep veremez, o insanları tutuklayamaz ve suç isnat ederek mahkemelere sevk
edemez. Mahkemeler de suçu olmayan, tetkik etmeden kuvvetli deliller olmadıkça hiçbir
insanı mahkum edemezler, ederlerse hukuksuzluk yapmış olurlar. Temsil ettikleri millete de
ihanet etmiş olurlar” dedi.
Karayel, “Bu savcılar kim olursa olsun, ister Öz olsun ister olmasın, adı ne olursa olsun, bu
insanlar yaptıkları iş ve işlemleri, devlet ve hukuk adına yaparken mutlaka ince eleyip sık
dokumaları lazım. Geçmişte askere yaparken iyiydi şimdi yaparken kötü diye bir şey söz
konusu olmaz bizim açımızdan. Eğer işlerini düzgün yapıyorlarsa, işler hukuka uygunsa ve

objektif davranıyorlarsa, bağımsız bir şekilde bu işi yürütüyorlarsa başımızın üstünde yeri var
ama telkinlere açık, bir yerlerden telkin alıyor, kendi inanç ve kanaatlerini işlerin içine
sokuyorlarsa bunları doğru bulmayız. Bunlarla ilgili kim tevessül ederse mutlaka foyaları
ortaya çıkar” dedi.
Karayel, şu değerlendirmede bulundu:
“Đsmini verdiğimiz savcı ile ilgili geçmiş dönemde yaptıkları doğru ise, ben o dönemde
yapılan işler, şimdi Başbakana anlatılan şeylerle ilgili eğer delil üretilmiş ise, haksız şekilde
ülkeye ve devlete hizmet etmiş olan insanlar, belli kanaatler nedeniyle haklarında delil
üretilmişse mahkum edilmişse bundan daha büyük haksızlık olmaz ama mahkumiyeti
kesinleşmiş olan insanlar için yeniden hukuk oluşturmanın yolu da hukuk sistemimizde
bellidir. Birçok güçlü delilin olması gerekir veya yeni delillerin bulunması gerekir ancak o
şartlar altında bir iş yeniden yargılamaya tevessül edilebilir. Siz kişi veya kişilere özel hukuk
yapamazsınız. Çıkaracağınız kanun umuma teşmildir. Bundan herkes istifade eder. Geçmiş
dönemde diyelim ki mahkum olanlar, eğer bunlarla ilgili işlem yaparsanız da ondan önceki
her türlü suçtan mahkum olanlar için ne yapacaksınız? Onun için hukuk sistemi bozulamaz,
yargılama usulü ne ise ona göre yapılabilir. Burada tutukluluk hali uzun sürenler için Anayasa
Mahkememizin vermiş olduğu, ‘Tutukluluk süreleri uzun olmuştur’ mealindeki kararına
istinaden mahkemeler seçilmiş olan milletvekillerini hüküm almadıkları için serbest bıraktılar.
Sadece MHP Milletvekili Alan mahkum olduğu için, onunla ilgili eğer yeni bir yargılama
sistemi varsa olur.
Öğrencilik yıllarımda üniversitede düşünce ve kanaatlerimizi anlatmak için bildiri
dağıtıyorduk. Ne zamandan beri Türkiye’de adliyelerin kapısında savcılar bildiri dağıtıyor?
Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz, Türkiye’de de böyle
bir şey olmaması gerekir. Bu savcı nasıl bir savcıdır ki kararları ile konuşması gerekirken
bildirisiyle konuşuyor? Üzerine gelindiyse, senin üzerine gelenler kimlerse bunlarla ilgili üst
amirlerin var ve hukuk sistemi var, yargı sistemi var, şikayet edersin ve gerekli tedbirleri ona
göre alırsın. Sonra onun bildirisine dayanarak HSYK çıkıyor ve bildiri yayınlıyor. Bir
açıklama yapıyor. HSYK bunlar, savcı ve hakimlerin özlük haklarını, Türkiye’deki adalet
sisteminin nasıl işleyeceğini düzenleyen bir kurum. Nasıl oluyor da bir işle ilgili, bir
mahkemenin veya bir savcının kararı ile ilgili bir kanaat açıklıyorsun. Bu hakkı nereden
alıyorsun? Anayasadan mı, hukuktan mı alıyorsun? Böyle bir şey yok. Tamamen korsan bir
iş. Böyle bir kurul, böyle bir korsanlığı niye yapar, nasıl yapar? Anlaşılır bir şey değil. Onun
için tepki gösteriyor tüm millet. Biz de onun için tepki gösteriyoruz. Bunlar yanlış işlerdir.
Kim yaparsa yapsın, ister biz yapalım, hukuk sistemimize zarar verecek bir davranış içinde
bulunalım, isterse hakimler ve savcılar kurulu yapsın, hiç fark etmez. Herkes haddini ve
hakkını bilecek. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu bilecek. Hukuk sisteminin dışına
çıkmayacak. Hakimlere, yargı mensuplarına hiç kimse telkinde bulunamaz. Hiç kimse bunlara
emir veremez, bunlar millet adına karar verirler, hukuk sistemi içinde karar verirler. Hakim ve
savcılar kararları ile konuşur, militanlıkları ile değil. Kimsenin bu ülkede görevinden dolayı
militanlık yapmaya hakkı yok. Nasıl rüşvet yemeye hakkı yoksa, bu ülkenin hak ve hukukuna
zarar vermeye hakkı yoksa, hiç kimsenin militanlık yapmaya, hukuk sisteminin dışına çıkarak
iş yapmaya hak ve yetkisi yoktur. Bunu yapanlar hakkında hem yürütme hem de yasama
gereğini yapar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5029.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Obez Kardeşler Tığ Gibi Oldu
Kayseri’de, dünyada sadece 12 kişide görülen hastalık nedeniyle 37 kilo olan 7 yaşındaki
Sümeyye 22, 21 kilo olan 4 yaşındaki Hamza ise 19 kiloya kadar düştü.Kayseri'de Faruk ve
Çiğdem Kabak çiftinin çocukları Sümeyye (7) Hamza (4),...
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Kayseri’de, dünyada sadece 12 kişide görülen hastalık nedeniyle 37 kilo olan 7 yaşındaki
Sümeyye 22, 21 kilo olan 4 yaşındaki Hamza ise 19 kiloya kadar düştü.
Kayseri'de Faruk ve Çiğdem Kabak çiftinin çocukları Sümeyye (7) Hamza (4), 3 yıl önce
dünyada 12 kişide görülen "leptin" isimli hormon eksikliği hastalığına yakalanmıştı. Erciyes
Üniversitesi’nin girişimleriyle 37 kilo 700 gram olan Sümeyye ile 21 kilo olan kardeşi
Hamza, 2011 yılında hastalığın tedavisinin yapıldığı tek merkez olan Đngiltere’deki
Cambridge Üniversitesi’ne gönderilmişti.
Cambridge Üniversitesi’ndeki tedavilere olumlu yanıt veren Sümeyye ile Hamza kısa sürede
zayıflamaya başladı.
Aşırı kiloları nedeniyle yaşıtları gibi oynayamayan Sümeyye ve Hamza kardeşler, aradan
geçen 3 yıl sonrasında verdikleri kilolarla dikkat çekti. 22 kilo olan Sümeyye ve 19 kiloya
düşen Hamza’nın annesi Çiğdem Kabak, “Tedavi için belli aralıklarla Đngiltere’ye gidiyoruz.
Çocuklar tedavilere olumlu cevap verdiler. Đngiltere’den temin edilen iğneleri de günde 2 defa
vuruyoruz. Çocuklarım bu iğneleri hayatları boyunca kullanacak. Kullandığımız iğnenin
Türkiye’de devlet tarafından karşılanmaması bizi biraz sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5030.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan'da Toplu Sözleşme Tatlı Başladı
Kocasinan Belediyesi, 168 işçisini ilgilendiren Toplu Đş Sözleşmesi için Hizmet Đş
Sendikasıyla görüşmelere tatlı başladı.20 yıldır belediye başkanlığı döneminde personelin
muhanete muhtaç olmaması amacıyla toplu iş görüşmelerine...
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Kocasinan Belediyesi, 168 işçisini ilgilendiren Toplu Đş Sözleşmesi için Hizmet Đş
Sendikasıyla görüşmelere tatlı başladı.
20 yıldır belediye başkanlığı döneminde personelin muhanete muhtaç olmaması amacıyla
toplu iş görüşmelerine başladıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Allah ağız tadıyla
daha da fazla sözleşmeler nasip etsin. Bu kurum, bu kuruluş, devletin bu organı Kocasinan
Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan Kocasinan halkına hizmet etmek için var. Tabi bu
hizmetin karşılanması için gerekli giderleri karşılayacak gelirleri bu bölgede oturan
insanlardan topluyoruz. Bir de merkezi bütçe ödemeleri var. Esas olan burada çalışanların
yüzünün gülmesi ve muhanete muhtaç olmadan işlerini sürdürmesidir. Biz kendi
personelimizi muhanete muhtaç etmemek için bu sözleşmelere başlıyoruz" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, "Belediye bütçesinden mümkün olduğu kadar personelimize fazla pay
aktarmaya çalışıyoruz. Çalışan işçilerimizi ve personelimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Her
sözleşmeye böyle güzel duygularla başlamak olaya pozitif yaklaşım katıyor. Đnşallah iyi
sonuçlarla bağlanır. Đnşallah, iç ve iş huzurunu bozmadan hayırlısıyla mutlu sona ulaştırırız.
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyerek sözleşme görüşmelerine başlıyoruz" diye konuştu
Hizmet Đş Sendikası Şube Başkanı Halil Özdemir de, Kocasinan Belediyesi’nde 11. dönem
toplu iş sözleşmesine başladıklarını, 1994 yılından bu zamana kadar Kocasinan Belediyesi’yle
bütün ilişkilerin tatlı olduğunu belirterek, ” Kocasinan’da ağzımızın tadı hiçbir zaman
bozulmadı. Biz buraya evimiz gibi geldik gittik. 20 yıldır sözleşme yapıyoruz, buradaki
arkadaşlarımız 20 yıldır maaş alacakları, sosyal alacakları, mesai alacakları konusunda en
ufak problem yaşamadan birlik, beraberlik, huzur içerisinde çalıştılar. Herkese hayırlı uğurlu
olmasını diliyor, teşekkür ediyorum” şeklinde duygularını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5031.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Genç Memur Sen Kayseri
Temsilciliği yöneticileri, Anadolu Gençlik Derneği yönetimi ve Doğa Koleji öğrencilerini
makamında kabul etti. Ziyaretler sırasında belediyenin kapısının hayırlı...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Genç Memur Sen Kayseri
Temsilciliği yöneticileri, Anadolu Gençlik Derneği yönetimi ve Doğa Koleji öğrencilerini
makamında kabul etti. Ziyaretler sırasında belediyenin kapısının hayırlı faaliyet yapmak
isteyen tüm kesimlere açık olduğunu belirten Başkan Özhaseki, insana yapılan yatırımın
önemi üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ilk ziyareti Anadolu Gençlik Derneği
Kayseri Şubesi yönetimi yaptı. Şube Başkanı Vacit Kip ve yönetim kurulu üyelerinin
ardından Genç Memur Sen Đl Temsilciliği de bir ziyaret gerçekleştirdi. Đl Temsilcisi Abdullah
Yüksel'den dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Özhaseki, insana yapılan
yatırımın üzerinde durdu. Yapılan tüm işlerin ömrü olduğunu; ancak insana yapılan yatırımın
ömrünün olmadığını ifade eden Özhaseki, "Ne kadar çok iyi insan yetiştirirseniz ileriye doğru
o kadar çok doğru adım atmış olursunuz. Bize bir şey düşerse her zaman hazırız. Hayırlı
faaliyetlere her zaman kapımız açık. Yeter ki gençler için, insanlar için güzel işler yapmaya
devam edin" diye konuştu.
ENGELLĐLER YAŞAM MERKEZĐ YAPIMI BAHARDA BAŞLIYOR
Başkan Özhaseki, daha sonra Doğa Koleji'nden bir grup öğrenci ve öğretmeni kabul etti.
Engellilerle ilgili çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin soruları üzerine Erciyes Üniversitesi
karşısına yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni anlatan Başkan Özhaseki, "Engelsiz
Yaşam Merkezi içerisinde çeşitli hobi odaları, havuz, spor salonu gibi bölümler var. Projeyi
bitirdik, baharla birlikte yapımına başlıyoruz. Đnşallah bir yıl içinde de bitiririz. Projeyi çizen
mimar da engelli bir arkadaşımız. Engellilerin problemlerini yakından biliyor. Dolayısıyla
buna göre bir proje hazırlandı. Binanın etrafına da yine engellilerimiz için büyük bir park
yapılıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5032.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Çocuğa Yönelik Şiddet Masaya Yatırılıyor
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen ''Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi'' projesi kaysamında düzenlenen çalıştayda, çocuğa yönelik
şiddetin önlenmesi için kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması...
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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen ''Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi'' projesi kaysamında düzenlenen çalıştayda, çocuğa yönelik
şiddetin önlenmesi için kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve ortak bir yol haritasının
oluşturulması hedefleniyor.
Kayseri'de düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Adliye, belediyeler, müftülük, emniyet ve Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü
temsilcileri katılıyor. Çalıştaya katılacak Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, hava muhalefeti
dolayısıyla uçaklarının rötar yapması sonucu geç katılırken, çalıştayla ilgili bilgiler veren
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Rehber Öğretmen Bahameddin Karaköse,
çalıştayda konuyla ilgili her kesimin temsilcilerinin bulunduğunu, bu kurumların aileye ve
çocuğa yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ''Her kurum, kendi kaynaklarıyla, kendi
yeterlilikleriyle ve kendi yöntemleriyle bir takım çalışmalar yapıyor. Niyetlere baktığımız
zaman niyetler iyi ama yöntemlere baktığımız zaman kurumlar arasında farklılıkları

görülebiliyor. Bazen de kaynakları yeteri kadar kullanamayabiliyoruz. Bu çalıştaydaki amaç,
şu an bizim potansiyelimiz nedir, ne yapıyoruz? Bir şiddet vakasıyla karşılaştığımız zaman
Müftülük ne yapar, belediye, milli eğitim, emniyet ne yapar? Bunu ortaya koymak. Đkincisi
ise, kurumlar arası nasıl bir işbirliği, strateji oluşturabiliriz?'' ifadelerini kullandı.
Çalıştaydaki amacın çocuk olduğunu vurgulayan Karaköse, ''Çocuğu örselemeden, en az
şekilde zarar görecek şekilde, yani kaş yapayım derken göz çıkarmadan, şiddete maruz kalmış
çocuğa nasıl yardım veririz? Bir vaka gerçekleştiği zaman çocuk nereye başvursun? Kimden
yardım alsın? Bir vaka durumunda kurumlar nasıl bir işbirliği yapsınlar? Bu çalıştaydaki
amaç, bunlarla ilgili bir metin ortaya koymaktır. Bu çalışmanın bir benzeri, geçmiş yıllarda
bakıma muhtaç çocuklar ya da tacize uğramış çocuklarla ilgili yapılmıştı. Bu çalışmalar halen
devam ediyor. Oraya baktığımız zaman, bir vaka gerçekleşiyor ve herkes o çocuğa yardım
etmek istiyor. Ama doğru bir yol haritanız olmadığından dolayı, biraz dikkatli bakarsanız,
çocukta zaman içerisinde örselenmeler oluyor. Bir vakada çocuğun en az 18-19 yere gitmesi
gerekiyor. Oradan oraya gidiyor. Bu süreçte de çocuk örselenebiliyor. Buradaki olay da buna
benzer. Kurumlar olarak biz nasıl bir strateji ortaya koyup, nasıl bir işbirliği yapar,
kaynaklarımızı nasıl en rantabl biçimde kullanabiliriz? Bu çalıştayda, bir yol haritası ortaya
çıkacak diye düşünüyorum'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5033.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Yeni Türkü, Hayranları Đle Buluştu
Yeni Türkü Grubu Solisti Derya Köroğlu, 12 Eylül Darbesi'nde yasaklanan ‘Buğdayın
Türküsü’nün eski plak olarak yeniden müzikseverlerin beğenisine sunulacağını açıkladı.Bir
güzellik firmasının sponsorluğunda Kayseri’ye gelen Yeni...
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Yeni Türkü Grubu Solisti Derya Köroğlu, 12 Eylül Darbesi'nde yasaklanan ‘Buğdayın
Türküsü’nün eski plak olarak yeniden müzikseverlerin beğenisine sunulacağını açıkladı.
Bir güzellik firmasının sponsorluğunda Kayseri’ye gelen Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya
Köroğlu ve Erkin Hadimoğlu, imza günü düzenledi. Yeni çıkaracakları türküler hakkında
bilgi veren Köroğlu, “Bu ortamda yeni bir albüm düşünmedik ama Buğdayın Türküsü yeniden
çıktı. Yani yer altından yer üstüne çıkar gibi oldu 30 sene sonra. O şarkımız da 12 Eylül
Darbesi'ne maruz kalmıştı. Aralıkta çıkmış olan o türkümüz var. Bir de o türkü longplay
olarak çıkmış olacak. Tıpkıbasım eski longplay plak dediğimiz eski plak gibi çıkacak. O
dönemlerin belgesellerini de içeren bir CD oldu. Şu anda yeni bir şey düşünmüyoruz” diye
konuştu.
Derya Köroğlu ve Erkin Hadimoğlu, daha sonra hayranları için plaklarını imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5034.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Şehidlerden Bir Aziz Şehid Erdoğan Tuna
Şehidlerden bir şehid Erdoğan Tuna... Gitmeden önce “Bu bozuk düzenin kahredici illetleri
dururken, Müslüman’ın gülmeye asla vakti olamaz.” diyen bir şehid. Gümüşhane ilinin, Şiran
ilçesinin, Telme köyünde başlayan dünya yolculuğu(1956), Edirne ilinde hem imam-hatip
hem de üniversite öğrencisi olarak devam ederken şehadetle son bulan bir şehid(25
Aralık1978).
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Zaten iyiler önden ve çabucak gider
Yaşadıklara zamanı bir nur gibi parlatan aydınlık ömürlü şahsiyettir onlar/şehidler. Gelişi güzel
yaşayanlardan hep farklı olmuşlardır. Bunu, farklı olmak için değil, müminliklerinin gereği olarak
yapmışlardır. Dertlerin dünyasına girerek, dünyanın derdini yüklenmişlerdir. Sanki bütün
insanlığın derdi onların omuzlarındaymış gibi bir tavırla adımlamışlardır fani dünyayı. Saç
kıllarından ayak tırnaklarına kadar sevda yüklüdürler, dava sahibidirler. Yüce Yaradan, sanki onları
numune olsunlar diye yaratmış. Rasulullah aleyhisselatu vesselam söyler ya hani: “Benim ashabım
gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunsanız yolunuzu aydınlatır.” Đşte şehidlerin davranışları da
böyledir. Hangisine el atsak, orada bize kılavuzluk ederler. Aile hayatlarında, eşlik ve
ebeveynliklerinde, iş hayatlarında, öğrenciliklerinde, ibadetlerinde, sosyalliklerinde… ne sayarsanız
sayın ve hangisini dikkate alarak incelerseniz inceleyin; karşınıza ibretlik bir tablo çıkacak ve
kendinizi imrenme halinde sükuta ermiş vaziyette bulacaksınızdır.
Erdoğan Tuna da öyle. Mehmet Ali Tekin’in Şehidlerimiz ve AKEV’in Yakın Tarih Şehidler
Albümü eserlerinden aldığımız bilgilere göre, şehidin babası ve arkadaşları, onun özel ve güzel
hallerini anlatmakla bitiremiyorlar. Zaten iyiler önden ve çabucak gider, geridekiler de onları ve
onlardan kalan öğütçü halleri, sözleri konuşurlar hep. Ama gidenler muhakkak konuşulacak,
anılacak izler bırakmışlardır. Ne güzel bir gidiştir bu ya Rabbi; bize de nasip eder misin? Bize de
nasip et!
Şehid Erdoğan, daha küçük yaşlarındayken zulme ve tuğyana eğilmemeyi, başkaldırmayı
öğrenerek büyüme yoluna koyulur. Đlkokul yıllarından itibaren ibadetlerini asla aksatmamış,
günlük işlerinde çokça gayret göstermekle birlikte elinden gelmeyen iş’te yok imiş. Đmam-Hatip
okuduğu vakitlerde sürekli bir şeyler okuması ve özellikle de kitaplarla meşgul olması çevresinin
dikkatini çekmiştir. Çocukluğundan beri çok gayretli ve cesaretli olan, ibadetlerine düşkün, tatil
dönemlerinde köyüne geldiğinde kitap okumalarına ara vermeksizin devam eden ve tebliğ
faaliyetlerini hızlandırmak için her yola başvuran bir genç olduğunun bilgisini, hem çocukluk
arkadaşı ve hem de köyleri Telme’nin o günlerdeki, yani şehadete ulaştığı tarihteki imam-hatibi
Zarif Hoca’dan alıyoruz.
Gözleri kararan şehidimiz değildi, karanlığa aşık atan o katil ruhlu zavallılardı
Đmam-Hatiplik görevini yaptığı Tekirdağ’dan bir akrabasına yazdığı mektupta: “Söylemlerden çok,
canları ortaya koymak gerek; Allah yolunda canlarımızı feda ederek toprağa dökülen kanlarımızla

bu dava yükselecektir.” şeklinde cümleler kurması, onun şehadet sevdalısı olduğuna işarettir.
Boyun eğdiği Rabbinin davası olan Đslam yolunda, başını çekinmeden vermenin hayalini
kuranlardır şehidler kervanını yürütenler, büyütenler, coşturanlar. Yalnızca hayal kurmamış ve
bizzat şehadet şerbetini yudumlamıştır güzel Müslüman, aziz şehid Erdoğan Tuna. 80’ öncesi
yılların çetin ve çetrefilli günlerinde onurluca/izzetlice yaşamış ve zalim sistemin dişlileri arasında
kaybolmadan daha bir bilenerek göklere süzülmüştür bir güvercin misali bu şehid.
Tabi, iyiler, iyilikleri gün gün ve şehir şehir yayarken; kötüler, kötülüklerini uyutacak değillerdi.
Erdoğan Tuna’nın Rabbanî mücadelesini kendilerine zarar olarak görenler, bu zararın önüne
geçmek için ona uyarıda bulunmuşlardır. Uyarıda bulunmuşlardı ki, yol-yordam bilmeyenlere
öncülük etmesin şehidimiz. Uyarıda bulunmuşlardı ki, insanlar vahye dayalı bir hayatın müdavimi
olmasınlar. Uyarıda bulunmuşlardı ki, zalimler ve küfür hükümranlığına devam etsin… Buna,
şehid yürek dayanabilir miydi? Bu alçak uyarı ve tekliflere, bir mümin kulak asar mıydı?
Rabbinden başkasından zerrece korku duymayan iman ve cesaret timsali bir yiğide etki eder miydi
bu cahillikler? O, yılmadı ve dönmedi davasından. Nefsine ve şeytana kulluğu tercih edenler de,
cürüm işlemeye ant içmişlerdi bir kere. Davet ve cihad öğretmeni vasfındaki bir Müslüman
Erdoğan Tuna’yı, bir gün yalnız bulduklarında tam on dört bıçak darbesiyle yaralayarak kara
dünyaya gözlerini kapatırlar. Gözleri kararan şehidimiz değildi, karanlığa aşık atan o katil ruhlu
zavallılardı. Bilmiyorlardı muhataplarının cennete yol aldığını. Bilmiyorlardı, onun muradına
erdiğini. Bilmiyorlardı, toprağın bağrına misafir ettiği o sımsıcak kanın, büyük ömürlere, koca
dirilişlere vesile olduğunu.
Ya Rabbi! Bizleri de şehidlerden yaz. Bizleri de şehidlerle yaz. Âmin…
Bu allı şehid, şehadetinden önce yazdığı bir makalesinde ders üstüne ders veriyor cümle iman
sahiplerine! Ona göre, bir Müslüman dertsizmiş gibi gezemez, dolaşamaz, yaşayamaz. Müslüman,
ne zamanki kendi düzeninde yaşar, işte o zaman rahat olarak uyumaya hak kazanır. Onun
düşüncesine göre, dönemin sistemi yılanların elindedir ve yılanlar içerisinde rahat olarak
uyunamayacağının altını çizer. Doğanların diyarında, güvercinlerin serbestçe dolaşamayacağından
ve Müslümanların kafese konmuş kuşlar misali olduklarından, Müslümanlığın ise göklere
kaldırıldığından dem vurmuştur. Öylesine yüce bir kaygı taşımış ki Erdoğan Tuna’mız, bunu
hayatını feda ederek tasdiklemiştir. Ne güzel tasdikleyiştir bu, ne âlâ yükseliştir böyle!
Şehid Metin Yüksel’in akranı sayılır Erdoğan Tuna. O, Edirne’de Rabbisine kavuşurken 25 Aralık
1978’de, iki ay sonra da peşine Metin Yüksel’i davet ederek gitmiştir(23 Şubat 1979). Dönemin
Akıncılar Dergisi, ortasında Erdoğan Tuna’nın fotoğrafının olduğu ve altında da Osmanlıca olarak
yazılmış metinle; hem Erdoğan Tuna’yı hem de Metin Yüksel’i konu edinen bir resim yayınlarlar.
Osmanlıca olarak yazılmış metni, kendi çabalarım sonucu şu şekilde çözümledim; yanlışım varsa
düzeltilmesini isterim: “Ey Metinler ve Erdoğanlar! Müstakbel Đslam Devletine bedeninizle temel
taşı olduğunuz. Bu uğurda bıraktığınız yolu, biz tamamlayacağız. Ruhunuz şad olsun!”
Erdoğan Tunaların, Metin Yüksellerin yaktığı bu sönmez meş’ale, bugün sürdürücülerini bekler.
Kim bilir, belki de sürdürülüyordur da kimi gözler bunu görmüyordur. Şehidlerin bizlere bıraktığı
şehadet ve cihad mirası kadar, daha değerli ve daha kıymetli başka bir varislik olamaz.
Ya Rabbi! Bizleri de şehidlerden yaz. Bizleri de şehidlerle yaz. Âmin…
Yazan: FATĐH PALA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5035.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Hem Âlim Hem Mücahid Bir Şehit Abdullah
Azzam!
Abdullah Azzam, tanınan ve tanınmayan nice mücahidin öğretmeni olmuştur. Ve hatta rivayet
olunur ki o, yaşam süreci boyunca kâfir ve zalim otoritelere karşı mal varlığını ve hayatını
adayarak Đslam uğrunda savaşmış sembol isim Usame Bin Laden’in de ders aldığı
Hocası’ymış. Bundan anlıyoruz ki, cihad sancağını kuşananların hepsinin üzerinde şehid
Abdullah Azzam’ın hakkı var oluyor.
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Ey Đslam davetçileri! Ölüm tutkunu olunuz ki size hayat bağışlansın. Sakın ameller sizi
aldatmasın; aldatıcılar Allah ile sizleri aldatmasın. Okuduğunuz kitaplar, devam ettiğiniz
nafileler sakın ola sizi aldatmasın.” diyerek yaşayan, diyerek giden, diyerek şehid olan bir
Abdullah Yusuf Azzam’ın sözleridir bunlar.
Abdullah Azzam ki, hem âlim hem de mücahid vasıflarını üzerinde hakkaniyetle taşıyan nadir
Müslümanlardandı. Filistin’de doğmuş, Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okumuş,
Amman’da, Ürdün Şeriat Fakültesi’nde, Cidde Kral Abdulaziz Üniversitesi’nde ve Đslamabad
Uluslararası Đslam Üniversitesi’nde dersler vermiş bir ilim ve cehd sahibi insanla karşı
karşıyayız şu anda. Son görev yeri olan Đslamabad Uluslararası Đslam Üniversitesi’nde
görevine devam ettiği sıralarda, aynı zamanda yeni başlayan Afgan Cihadıyla da yakından
ilgilenmiştir. Ve zaten bir müddet sonra da görevinden tamamen ayrılarak Afganistan’a
taşınmayı, cihada daha yakından dâhil olmayı tercih etmiştir. ‘Hayat, iman ve cihattır.’
düsturunu iliklerinde hisseden bir mümin, bir volkan misali yürek durabilir miydi ki bu
gelişme karşısında!
Hayat, bir feda ve adanmadan başka nedir ki!
Yüce Rabbimizin bizlere zaman zaman bağışladığı ve azmedersek hepimize de nasip olacağı
bir fedakârlık, bir her şeyini fedaya hazır olma halindeki insanlar; o kadar büyük ibretler taşır
ve o kadar çok dersler verirler ki; bunu idrak edebilmek ancak duyargalarını alabildiğine açık
tutabilenlere nasip olur.
24 Kasım 1989 günü, hem de günlerden Cuma, her zaman namazını ikame ettiği Seb’ul-Leyl
Camii’ne doğru yol almak için iki oğlu Muhammed ve Đbrahim ile birlikte evden çıkarak
aracına doğru yönelir Abdullah Azzam. Maksadı, Cuma Hutbesini okumak ve Cuma namazını
kıldırmaktı. Arabaya binerler ve fazla bir zaman geçmeden çok büyük bir patlama meydana
gelir. Aktarılan bilgiye göre, araca yerleştirilen tam yirmi kilo ağırlığındaki bir TNT’nin
uzaktan kumandayla patlatılması sonucunda araç param parça olur. Kırk sekiz yıllık
ömrü(1941-1989), şehadetle taçlanarak nihayete erer Abdullah Azzam’ın.
Cihada ilk katılımı, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa’nın 1967 yılında Yahudilerin eline
geçmesinden sonra, Filistin davasına hizmet etmek ve Müslümanlığının gerekliliklerini

yapmak için 1969’da Müslüman Kardeşler’in (Đhvan-ı Muslimin) mücahid birliğine katılır.
Yahudilerin Müslümanları alaya almaları ve onlara yönelik baskılarını artırmaları ona çok
ama çok ağır gelir. Bu da, onun cihad damarının hızla çarpmasına, ayağa kalmasına, atağa
geçmesine vesile olur. Zaten Müslüman da, bir zulmün, bir ahlaksızlığın, bir Đslamsızlığın
hemen karşısında iman ve direniş eri olarak duran demek değil midir?
Şehadet vaktine kadar, hayatının bütününü gerek cephede şavaşarak, gerek Arap ülkelerinden
ve başka başka ülkelerden gelen gençlerin eğitim kamplarında, gerekse muhacirlerin
kamplarında geçirir. Önce, Beyt’ül Ensar ismini verdiği ve sonradan da Mücahidler Hizmet
Bürosu şeklinde ismini değiştiği bir büro açar. Bu büroda, farklı ülkelerden cihad için gelen
gençleri ve yardımları organize eder. Yine mücahidlere yardımda bulunma, mücahid
kervanlarının cephane taşımak için kiraladıkları hayvanların kirasını karşılama, yolda erzak
almaları için maddi destek olma, cihadla hayat bulmak ve en güzel hayata yine cihadla
doğmak için ülkelerinden çıkıp gelen gençleri sıkı bir eğitimden geçirerek fiili cihada
yollama, mücahidlerin ve muhacirlerin Đslamî eğitimi için gayret gösterme, dergi, broşür ve
kasetlerle Afgan cihadını tanıtma gibi o kadar geniş muhtevalı faaliyet alanı içeriyordu ki bu
hizmet bürosu; sonraki zamanlara ve sonraki zamanın mücahidlerine kocaman bir tecrübe ve
dahi miras bırakmış oluyordu bu yaptıklarıyla şehid Abdullah Azzam.
Hayatı bir bütün halinde kuşanmak gerek
Bütün bunlarla birlikte bir de yazdığı kitaplar vardır ki, bunlar kesinlikle anılmadan
geçilmeyecek türdendirler: Kur’an ve Sünnet’e göre cihadın nasıl olacağını yazdığı Cihad
Fıkhı, Afganistan cihadında meydana gelen ilginç ve insan aklının hayal bile edemeyeceği
halleri sunduğu Afgan Cihadında Rahmanın Ayetleri/Ravza Yay., Kapitalizm, Liberalizm,
Marksizm, Komünizm gibi sistemlerin çöküp tek kurtuluş yolunun Đslam olduğunu zihinlere
kazımaya niyetlendiği Đslam ve Đnsanlığın Geleceği/Vural Yay., Müslüman Halkın Cihadı,
dünyanın tek ilgi odağının Allah’ın izniyle cihad olduğunu resmettiği Cihad Dünya
Gündeminde/Đslamoğlu Yay., Kemalizm’in dünyaya ve Müslümanlığa verdiği zararları
konu edindiği Kayıp Minare-Kemalizm Tarihi/Küresel Yay., Filistin-Kudüs davasını alnı
ak direnişçi hareketi Hamas’ı mercek altına aldığı Hamas-Filistin Đslami Direniş
Hareketi/Ravza Yay., Afganistan’ın Ruslara karşı yürüttüğü cihadda mücahidlere verdiği
derslerin kaydedildiği kasetlerden çözümlenmiş hali olan Tevbe Suresi Tefsiri-Cihad
Dersleri/Buruc Yay. kimi kitaplarının isimleri. Eserlerinin hepsinin içeriği cihada
ayarlanmış. Yegâne ameli ve bir tek emeli, Allah yolunda cihad olan bir adamdan, başka bir
şeyler yazması ve konuşması beklenemezdi zaten. Yaşarken yazan ve yazdıklarını da yaşayan
ender ve cevher insanlardan biriydi Abdullah Azzam.
Şehidimize göre, Allah yolunda savaşa çıkmamak konusunda nefs’e gerekçeler bulmak,
nefsin kendisini uyuşturacak bir takım bahaneler üreterek Allah yolunda savaşmayıp da
evinde oturmaya razı olmak; bir oyun, bir oyuncak edinmektir. Başka bir deyişle, Allah’ın
diniyle oynamak, onu oyuncak haline getirmek demektir. Bu kisvedeki insanları, dünya
hayatının aldattığını ve kesinlikle onlardan uzak durulması gerektiğini belirtir.
Yine Abdullah Azzam’a göre, Allah yolunda cihadı/ savaşmayı terk etmekle namazı, orucu ve
zekâtı terk etmek birbirinden farklı şeyler değildir. Cihadı terk ettiği için affedilebileceklerin
yalnızca kör, topal, hasta olan ve mustazaf duruma düşmüş ya da düşürülmüş kadın, çocuk ve
ihtiyarlar olacağının da üzerinde özellikle durmuştur eserlerinde. Şehadetinden önce yazmış
olduğu vasiyetinde, genel olarak cihaddan dem vurmuş ve bütün dünya Müslümanlarına,
cihad saflarına dâhil olmaları tavsiyesinde bulunmuştur.
Cihadda hayat vardır
Allahu Teâlâ’nın yüce dini olan Đslam’ın yine O’nun dilediği şekilde yeryüzüne hâkim
olmasının tasasında olan cihad simalı yürekler, diriliş ve direniş hattının onuru olmuşlardır.
Kerim kitap Kur’an’ı yaşamak için, hayatı onunla tazim etmek için okuyan, Rasulullah’ı
(sallallahu aleyhi ve sellem) biricik örnek ve öğretmen kabul eden bu şerefli insanların

çağrısı, bütün insanlığın vahiy yolunda cem olması yönündedir. Bu niyetin amele dönüşmesi
için de, dünya üzerinde ne kadar zalim, kâfir, tağut, müstekbir adına kimseler ve düzenler
varsa, kalplerine korku salınmalıdır ve nihayetinde adlarıyla-sanlarıyla yerle bir
edilmelidirler. Bunu gerçekleştirmek de, yürüyenler ve koşanlar safında kendilerine yer
edinenlerin harcı olacaktır.
Abdullah Azzam, tanınan ve tanınmayan nice mücahidin öğretmeni olmuştur. Ve hatta rivayet
olunur ki o, yaşam süreci boyunca kâfir ve zalim otoritelere karşı mal varlığını ve hayatını
adayarak Đslam uğrunda savaşmış sembol isim Usame Bin Laden’in de ders aldığı
Hocası’ymış. Bundan anlıyoruz ki, cihad sancağını kuşananların hepsinin üzerinde şehid
Abdullah Azzam’ın hakkı var oluyor.
Dünyadan en güzel ve en şanlı gidiş olan şehadet mertebesini seçenler, çok derin ufuk sahibi,
çok ileri görüşlü insanlardır. Çünkü onlar bilir ve iman ederler ki, şehidler asla ölmez ve Hakk
katında diri olarak daima rızıklanırlar. Bundan daha ötesi var mı? Bundan daha başkası
istikbal edinmeye değer mi?
Yolumuzun nurdan hüzmeleri olan şehidlerden bir şehid olan Abdullah Yusuf Azzam,
hayatını anlamsız ve amaçsız yaşayanlara devasa bir örneklik teşkil ederek erilecek en güzel
murada ermiştir. Bizler mi? Bizler de, onların çağrısına can-ı gönülden, can-ı başla icabet
etmekle sorumluyuz; tıpkı şu an etmeye devam edenler gibi.
Yazan: FATĐH PALA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5036.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Avcı'dan Flaş dershane açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin düzenlemesi konusunda, "Bir iki tane eksiğimiz
kaldı. Seçenekleri olabildiğince çoğaltmaya çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde tamamlanmış
olur" dedi.
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Ulusal Mimari Proje Yarışma Sergisi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, gazetecilerin
dershanelerle ilgili sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "Dershanelerle ilgili yeni bir
öneriden bahsediliyor. Dönüşemeyen dershanelerin yurt olur önerisinden bahsediliyor. Son
çalışma nedir, envanter tamamlandı mı?" sorusu üzerine Bakan Avcı şu cevabı verdi:
"Bir iki tane eksiğimiz kaldı. Seçenekleri olabildiğince çoğaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla
sahada yapılan araştırmalarda hangi dershane fiziki alt yapı olarak hangi kuruma dönüşebilir
ile ilgili olarak hem kendi önerileri var hem de bizim tespitlerimiz var. Bunları paylaşıyoruz.
Bir hafta içerisinde tamamlanmış olur."
DERSHANELERLE ĐLGĐLĐ TAKVĐM
Bir gazetecinin, "Dershanelerle ilgili takvim netleşti mi? Bu ay içerisinde Meclis'e sevk
edileceği konuşuluyor" sorusuna Avcı, "Onun için çalışıyoruz. Büyük ölçüde çalışmalarımızı
tamamlamak üzereyiz. Daha önceden de size söylediğim gibi Aralık ayı içerisinde

dershanelerimizin fiziki ve beşeri alt yapılarına ilişkin bir envanter çalışması yaptık. Fiziki ve
beşeri alt yapılarına ilişkin bilgileri derledik. Đlgili STK'lara, sendikalara, dershane
temsilcilerine, dershane dernek temsilcilerine bunlarla ilgili son bulgularımızı paylaştık.
Onlardan da görüşlerini aldık. Bu görüşler değerlendirildikten sonra taslak çalışmamızı
nihayetlendirip Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Takvim daha önceden öngördüğümüz biçimde
aksamadan sürüyor. Bir hafta, on gün içinde bunların hepsini derleyip, toplayıp netleştirmiş
oluruz" şeklinde konuştu.
"BU SEÇENEKLERĐ BÜTÜN DERSHANE TÜRLERĐNE UYACAK ŞEKĐLDE
ZENGĐNLEŞTĐRMEYE GAYRET ETTĐK"
Bazı dershanelerin yurda dönüşme istekleri olduğu ve dönüşme seçenekleriyle ilgili soru
üzerine ise Avcı, şunları söyledi:
"Bazı dershaneler bizim alt yapımız yurt olmaya da müsait, dolayısıyla seçeneklerin içerisine
yurdu da koyabilir miyiz gibi bir öneri, dershane sahibi ve işletmecilerinden gelen öneriler
arasında. Sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, dershane işletmecilerinden gelen
öneriler var. Bunların hepsini biz şimdi tasnif ediyoruz. Dershane sektörü hep aynı türde
kuruluşlardan oluşmuyor. Dershaneciler kendi içlerinde ciddi farklılıklar gösteriyor. Hem
fiziki alt yapıları itibariyle birbirinden çok farklı. Eskiden kalma 3 derslikli butik
diyebileceğimiz dershaneler olduğu gibi, en az dershanesi olan, daha fazla dershanesi olan,
ayrıca sosyal etkinlikler için alt yapısı da müsait olan farklı türde dershanelerimiz var.
Bunların hangi tür kuruma dönüşebileceği konusunda önerileri de farklılaşıyor. Bazıları özel
okula dönüşme alt yapısına sahip, bazıları bir anaokulu olabilecek ölçekte alt yapıya sahip. Bu
seçenekleri bütün dershane türlerine uyacak şekilde zenginleştirmeye gayret ettik."
Dershanelerin ne kadarının özel okula dönüşebileceğinin sorulması üzerine ise Bakan Avcı,
"Daha önceki yapılan envanter çalışmasından aldığımız ilk bulgular bunların en fazla yüzde
20'sinin, 5'te 1'inin özel okula dönüşebilir nitelikte olduğunu gösteriyordu. Son yaptığımız
çalışmada aşağı yukarı bunu doğruluyor ama nihai kararı tabi dönüşme kabiliyetine haiz olan
herkes özel okula dönüşmeyi istiyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz 5'te 1'inin özel okul
olmaya uyabileceğini düşünüyoruz ama nihai karar yine işletme sahiplerinin" ifadelerini
kullandı.
Bakan Avcı, özel okul açma kriterlerini esnetebileceklerini hatırlatarak, esnetilmiş kriterlerle
özel okula dönüşmek isteyenlerin sayısının artacağını ümit ettiğini söyledi. Avcı, "2014-2015
eğitim öğretim yılında dönüşebilenlere farklı teşvikler olacak ama hepsinin 2015-2016 eğitim
öğretim yılının başından itibaren bu kendilerine sunulan seçeneklerden birine karar vermiş ve
ona dönüşmek için düzenlemeyi yapmış olmalarını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5037.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kültürümüzün Yapı Taşlarından Halı Ve
Kilim
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Türklerin geleneksel sanatı olan halı, kültürümüz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halı ve
kilim sanatından söz etmeden önce onun hammaddesinin elde edilmesini sağlayan koyundan
ve sosyal şartlardan söz etmek yerinde olur kanısındayım. Çünkü halı-kilim sanatı ile
koyunun ehlileştirilmesi, göçebe hayatın şartlarından dolayı çadırların içinin döşenmesi ve
çadır için gereken keçenin elde edilmesi arasında yakın ilişki vardır. Göçebe hayatta hafif ve
taşınması kolay eşyalar önem arz etmektedir. Çadır ve halı-kilim bu ihtiyaca binaen
üretilmişlerdir.
At ve koyun bozkır hayatının vazgeçilmez hayvanlarıdır. At manevra gücüyle savaşlarda
üstünlük sağlarken, koyunda yapağısıyla giyecek ve barınacak eşyaların yapımına imkan
vermiştir. Türkler koyunların yünlerinden halı-kilim yapmışlar, koç başlarını da bu halıkilimlere damga olarak işlemişlerdir. Kendilerine has bir düğüm tekniği geliştirmişlerdir.
Dünyada bilinen en eski halı Altay Bölgesinde ki Pazarık kurganında bulunmuştur. Bu bölge
en eski zamanlardan beri Türklerin yaşadığı bir bölgedir. Bu durum Türk halı sanatının
geleneksel tekniğinin ve orijinal motiflerinin
çok eski bir geçmişe dayandığını
göstermektedir…
Bugün bütün Anadolu’da, özelliklede Kayseri, Sivas, Konya, Kırşehir ve civarı, başta Isparta
olmak üzere Batı Anadolu’daki eski halı merkezlerinde (Uşak, Bergama, Kula, Gördes, Milas,
Çanakkale) ve Doğu Anadolu’da bu geleneksel sanatımızın yaşatılması ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır.
Biz de Halı-Kilim sanatının önemli bir merkezi olan Kayseri de durumu tespiti yapmak ve
sizlerle paylaşmak için Kayseri Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti ile bir söyleşi
gerçekleştirdik.
KG: Sayın Efilti bize kendinizden bahseder misiniz?
Ercan Efilti: 1965 Kayseri Hacılar doğumluyum. Kendimi bildim bileli halı-kilim işinin
içindeyim. Kirkit sesiyle büyüdüm diyebilirim. Halen 120 üyesi olan Kayseri Halıcılar
Odasının Başkanlığını yapıyorum.
KG: Ercan Bey “kirkit” nedir?
Ercan Efilti: Kirkit, halı-kilim dokunmasındaki en önemli aletlerden biridir. Tarak diye de
ifade edebiliriz. Halının sıklaştırma işlevini sağlar. Kullanım esnasında yüksek gürültüye
sebebiyet verir. Ben size kullanılan diğer aletleri ve malzemeleri de söyleyeyim: Tezgah,
çözgü, atkı, yün-pamuk-ipek iplik. Yahyalı halısının tamamı yündür, Bünyan halısının ise
çözgü ve atkısı pamuk, ilmeği yündür, ipek halının ise tamamı ipektir. Đplerin bir kısmı doğal
boyalarla boyanırken bir kısmı kimyasal boyalarla boyanmaktadır. Doğal malzeme olarak
ceviz kabuğu, çamur ve çeşitli otlar kullanılmaktadır.
KG: Siz halıları dokutturuyor musunuz yoksa hazır mı alıyorsunuz?
Ercan Efilti: Ben burada görmüş olduğunuz halı ve kilimleri dokutturuyorum. Mimarsinan
Kasabası’nda, Bünyan’ın Güllüce Kasabası’nda ve Eskişehir Bağları’nda tezgahlarımız var.
Buralarda bizim verdiğimiz motiflere göre kadınlar dokuma yapıyorlar. Tezgahı, çözgüyü,
atkıyı ve ipliği veriyoruz, halı veya kilim olarak alıyoruz.
KG: Bir anlamda fason üretim yapıyorlar sizin için.
Ercan Efilti: Doğrudur. Son birkaç yılda bu sektörde çalışmak isteyen kadınlarımızın sayısı
arttı. Fakat Kent hayatı buna müsaade etmemekte. Apartmanlar da bu iş yapılamamakta.
Çünkü kirkitin sesi 10.kattan 1 kata duyuluyor. Müstakil evlerde ve köylerde şuan
yaptırabiliyoruz.
KG: El dokuma halısına olan talep arttı diyebiliriz sizin söylediklerinizden.
Ercan Efilti: El dokuması çok azalmıştı fakat biraz artış var. Bunu size şu örnekle
anlatabilirim sanıyorum. Yahyalıda bundan 15 yıl önce çalışan tezgah sayısı 200 civarında
iken bugün bu sayı 10’a düşmüştür. Halk Eğitimlerin desteğiyle sayıyı artırmak istiyoruz.
Halk Eğitim merkezleri 20 tezgaha bir öğretmen vererek, kadın nüfusun ekonomiye
katılımlarını sağlamaya çalışıyor. Biz bunu şuan Kayseri’de uygulayamıyoruz fakat Doğu ve

Güneydoğu’da uygulanıyor. Kayseri’de ki bazı halıcı arkadaşlarımız oralarda fason üretim
yaptırıyor.
KG: Ercan Bey müşteriler en çok neye dikkat ediyor? Halı ve kilim alırken renk mi,
motif mi, eski olması mı daha önemli?
Ercan Efilti: Türk insanı daha çok renk ve motiflere dikkat ederken, turistler eski olmasına ve
doğallığına dikkat ediyorlar. Yine de bu benim gözlemim, genele yaymak doğru olmayabilir.
KG: Biz bu el emeği göz nuruyla dokunan halıların üstüne basıyoruz, bunları kirletiyoruz. Bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Ercan Efilti: Veysel Bey her şey insan için. Halı ve kilimi değerli kılan da yine insan. Üstüne
basacak ki o halı ve kilim değerlensin.
KG: Şu an eski ve tarihi bir mekandayız. Buraya Bedesten diyorlar. Birazda bu
mekandan bahseder misiniz?
Ercan Efilti: Burası 517 yıllık bir mekan. 1496 yılında Damat Đbrahim Paşa tarafından
yaptırılmış. Đpek kumaşların alınıp satıldığı önemli bir merkez Bedesten o zamanlarda. Ticaret
için gelenler hanın yukarısında bulunan odalarda kalırlar ve Bedesten’de mallarını satarlar,
yollarına devam ederlermiş. 42 yıl önce yapılan restorasyon çalışmalarından sonra burası halıkilim üretici ve satıcılarına tahsis edildi. Önemli bir yer olmasına rağmen halkımız burayı
bilmiyor. Tanıtım için çok gayret gösterdik ama istenilen neticeyi alamadık. Kayseri Tanıtım
katalogunda olduğundan yabancı turistler buraya uğramadan gitmezler. Kısmen de olsa yerli
turist gelir. Yahyalı ve Bünyan Halısı Kayserinin 7 coğrafi işaretinden ikisi. Kayseri’ye özgü
bunlar. Bizde burada yaşatmaya çalışıyoruz bu geleneksel sanatımızı.
KG: Son olarak ne söylemek istersiniz KG okuyucularına?
Ercan Efilti : Bütün Kayserili dostlarımızı buraya davet ediyoruz. Bu Osmanlıdan kalma
tarihi mekan da bir nefes alsınlar, tarihi solusunlar, onlara bir kahve ikram edelim.
KG: Teşekür ediyor ve size bu yolda başarılar diliyoruz.
HAZIRLAYAN: VEYSEL TÜFEKÇĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5038.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Demek Türkiye Demektir
Pazar günü Türkiye’den tüm dünyaya çok önemli mesaj gitti. Kayseri demek Türkiye
demektir. Kayseri buysa Türkiye’de bilin ki aynısıdır.
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Yapılanların direk hedefinin Başbakan Erdoğan olduğu apaçık ortadayken kimse yolsuzluk
hikayesiyle bu milleti uyutamaz.
Kardeşlik ve Đyilik Platformu çok güzel bir oluşum. Kendilerini kutluyorum. Bu
birlikteliklerin Müslümanlar arasında artması gerekiyor. Artık Türkiye’de benim cemaatim
senin cemaatin döneminin bitmesi gerekiyor.

Maalesef bugüne kadar bu ayrımcılıktan çok çektik. Bir Yahudi zihniyeti olan “Đhtilafta
rahmet vardır” gibi saçma sapan bir söylemi Müslümanlara yutturdular. Çok pişman olmamız
gerekir ki bu zokayı maalesef bugüne kadar yuttuk.
Bazı hocalarımız anlatırlar, özellikle yurt dışında bulunan Müslümanların camileri vardır. Ve
bu camilerde bir cemaat başka bir cemaatin camisine namaz kılmaya gitmez. Gitse bile içeri
alınmaz. Birbirlerine böyle bir yasak vardır. Bu ne demektir. Bu nasıl bir Đslam anlayışıdır
anlamak mümkün değil.
Bugünden itibaren Kayseri bu ayrımcılık anlayışını kırdı Allah’ın izniyle. Bakın bu
platformun çatısı altında hemen hemen Kayseri’de faal ve aktif bütün vakıf ve dernekler
bulunuyor. Bundan sonra faaliyetleri daha da artacak. Ama birlikte ve beraber artacak.
Đnsanların birbirinden adam kaçırmaya çalıştığı anlayışlar artık terk edilmeli. Bu ilkel ve
yabani bir anlayıştır.
Bir geçmişi düşünelim. Malum cemaatin ortaklaşa yapılan bir tek faaliyette boş gösterdiğini
görebilir misiniz. Bu ayrımcılığı sürekli yaptılar. Sürekli kendi cemaatlerinin ön planda
olmasını, herkesin kendi cemaatlerinden söz etmesini, sürekli onların gündemde olduğu bir
yapının olmasını istediler.
Ayrıca şu çok açık ve net ki, ciddi olarak bugün bazı kurumların kendilerine rakip olarak
çıkmalarından dolayı rahatsız da oldular. Bunun en önemli örneği, Đmam Hatip Liseleridir.
Đmam Hatip Liseleri her şeye rağmen, bu ülkede hurafelere dayanan bir din algısının önündeki
en önemli engellerden birisidir.
Đmam Hatip Liseleri’nin çok şeyi tartışılabilir. Fakat imam hatiplerden yetişen nesiller daima
bu ülkeye faydalı olmuş nesiller olmuştur. Onca mağduriyetlerine rağmen sokağa çıkıp devlet
malına zarar verdiklerini asla görmediniz. Yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik ve usulsüzlük
konusunda çok hassas olduklarını herkes bilir. Đşte son günlerdeki operasyonlar biraz da imam
hatiplerin toplumdaki bu algılarını ortadan kaldırmaya yönelik çabalardır.
Hayrettin Karaman hocanın dediği gibi, Müslümanlar için bundan sonra bir gerçek var. O da
en zeki çocuklarını Đmam Hatiplere ve Đlahiyatlara göndermeliler. Bu onlar için çocuklarının
bir zekatı gibi görülmelidir. Artık zeki ve çalışkan din adamlarına her zamankinden daha fazla
ihtiyacımız var. Hurafelerle dolu bir din algısını ortadan kaldırmak, insanların beyinlerinin
uyuşturulmasını engellemek için gerçekten iyi yetişmiş alimlere ihtiyaç var.
Kayseri her zaman Başbakanın yanında durdu. Bakın Gezi olayları sonrası ilk mitingini gelip
Kayseri’de yaptı. En güvendiği şehirlerin başında geliyor Kayseri. Böylesine bir
organizasyona ev sahipliği yapmak da Kayseri’ye yakıştı doğrusu.
Çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle tüm Kayseri el ele verdi. Belki bir o kadar da
gelemeyen vatandaşlarımız vardı elbette. Soğuk havaya rağmen gerçi bu ayda böyle güneşli
bir günü bulmak zordu ama yine de kış mevsimini unutmamak gerekiyor. Bu olumsuz şartlara
rağmen Başbakanını yalnız bırakmayacağını bir kez daha gösterdi Kayseri.
Ayrıca il başkanıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla birlikte vatandaşın içinde bir
görüntü ortaya çıkması da Kayseri açısından bir başka sevindirici gelişmeydi. Tüm dedikodu
ve olumsuz söylentilere rağmen Kayseri teşkilatının böyle bir organizasyonda boy göstermesi
Kayseri’deki birlik ve beraberliği de gösterdi.
Bundan sonra farklı alanlarda bu güzel dayanışma örneklerini görmek istiyoruz. Kardeşlik ve
Đyilik Platformu umuyorum tüm şehirlere örnek olacak ve buna benzer organizasyonlar
artarak devam edecektir.
Bir zamanlar başörtüsü eylemlerinde başı çeken Kayseri’yi hatırlayalım. Sabah
namazlarındaki Hunat buluşmalarını orada yapılan duaları. Bu dualar o gün için bazıları
tarafından karşılıksız olarak algılandı. Ama bugün geldiğimiz noktada Allahu Teala’nın
samimi, içten ve ihlasla yapılan duaları asla karşılıksız bırakmadığını hep birlikte gördük ve
yaşadık. Allah’ın izniyle bugün yapılan samimi dualar ve yakarışlar Hak katında yerine
ulaşacaktır. Müslümanlar için önemli olan duanın gücüne inanmaktır. Dua rahmettir, dua

merhamettir. Dua karşımızdaki zalimlere karşı en büyük silahımızdır. Duaya gücüne
inanmayan bedduaya sarılır. Beddua kolaycılıktır. Beddua olumlu düşünemeyenlerin
ellerindeki sahte silahlardır. Müminin silahı duadır. Đslam tarihi duanın gücüne inanan
müminlerin zaferleriyle doludur. Sadece inanmak ve dosdoğru olmak her şey için yeterlidir.
Vesselam….
Vedat Önal'ın yazısı
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5039.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

4 Gündür Kayıp Olarak Aranan
Mezarlıkta Ölü Olarak Bulundu

Şahıs

Kayseri'de, ailesi tarafından Cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunulan D.K. şehir
mezarlığında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce ailesi tarafından kayıp
başvurusu yapılan D.K. şehir mezarlığında, mezarlık ziyaretine...

08 Ocak 2014 Çarşamba 16:08

Kayseri'de, ailesi tarafından Cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunulan D.K. şehir
mezarlığında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 4 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan D.K. şehir
mezarlığında, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar tarafından ölmüş halde bulundu. Olay
yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden D.K.'yi Erciyes Üniversitesi tıp
Fakültesi morguna kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5040.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Dp Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 2 belediye başkan adayını
açıkladı.DP Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal yaptığı açıklamasında 2 tane belediye başkan
adaylarının belli olduğunu söyledi. Özbakkal, “Đki tane...
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Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, 2 belediye başkan adayını açıkladı.
DP Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal yaptığı açıklamasında 2 tane belediye başkan
adaylarının belli olduğunu söyledi. Özbakkal, “Đki tane belediye başkan adayımız belli oldu.
Demokrat Parti’den seçilen ve başarılı bir çalışmada bulunan Yemliha belediye başkanımız
bir takım sorunlardan dolayı bağımsız olmuştu. Tekrardan seçildiği partimize geri döndü.
Belediye başkanımız Ahmet Kayacı güzel çalışmalar yapmıştır. O bölgede çok sevildiği için
kendisine talep gelmiştir. Belde belediye başkanlıkları da iptal olduğu için Kocasinan
belediye başkan adaylığını teklif ettik. Kendisi de kabul etti. Kocasinan Belediye Başkan
Adayımız Ahmet Kayacı’dır. Adalet Partisi gençlik kollarından beri çalışan partimizin her
kademesinde yer alan Bülent gündüz arkadaşımıza da Melikgazi Belediyesi başkan adaylığını
teklif ettik. Kendisi de bu teklifimizi kabul etti. Oda Melikgazi Belediye başkanlığı için
adayımızdır” diye konuştu.
Özbakkal ayrıca, “Bugünlerde Demokrat Parti’ye çok ihtiyaç var. Đttifak partisi olan şuanda ki
iktidar partisi bize göre dağılma sürecine girmiştir. Kendi içerisinde ki teşkilatlarda dağılma
başlamıştır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5041.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Seçmen Kütükleri 10 Ocak’ta Askıya Çıkıyor
Vali Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimi için seçmen kütüklerinin 10 Ocak ile 23
Ocak tarihleri arasında askıya çıkartılacağını belirterek, seçmen bilgilerini güncellemek ya da
değişiklik yaptırmak isteyenlerin sorun yaşamaması...
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Vali Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimi için seçmen kütüklerinin 10 Ocak ile 23
Ocak tarihleri arasında askıya çıkartılacağını belirterek, seçmen bilgilerini güncellemek ya da
değişiklik yaptırmak isteyenlerin sorun yaşamaması amacıyla nüfus müdürlükleri ile
belediyeler ve il özel idarelerinden ilgili birimlerin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde
çalışacağını açıkladı.
Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın seçmen kütüklerinin
10 Ocak’ta askıya çıkartılmasına ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdiğini hatırlattı.
Bu karara göre, 30 Mart Mahalli Đdareler seçimine ilişkin seçmen kütüklerinin 10 Ocak’ta
muhtarlıklarda askıya çıkartılacağını ve 23 Ocak’a kadar askıda kalacağını belirten Vali
Düzgün, söz konusu tarihler arasında vatandaşların seçmen kütüklerini incelemelerinin, varsa
güncelleme işlemlerini yapmalarının vatandaşlık görevini yerine getirme açısından önem
taşıdığını ifade etti.
Seçmen listelerinin güncelleştirme işlemlerinin düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde
yapılmasını sağlamak ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bazı tedbirlerin alındığını dile
getiren Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:

“Đçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, nüfus müdürlüklerinin
yapacağı işlemler ile yerleşim yeri değişikliği yapacaklar için 5490 sayılı kanun kapsamında
numarataj çalışmasını yürüten belediyeler ve il özel idarelerinin ilgili birimlerinin mesai
saatleri ile birlikte hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışma yapabilmeleri sağlanmıştır.
Seçmen kütüklerindeki kayıtlarını güncellemek isteyenler, adres değişikliği yapmış
bulunanlar ya da köylerde yerleşim yeri değişikliği yapanlar, ilgili birimlere başvurarak
işlemlerini rahatça gerçekleştirebilirler.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5042.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Açıklama
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın, bazı basın yayın
organlarında yapılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.Hiçyılmaz açıklamasında şu
ifadelerde bulundu:AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın, bazı basın yayın
organlarında yapılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Hiçyılmaz açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in yaptığı açıklamalar sonrasında, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere Kayseri’deki oda ve borsa başkanlarının
suskunluğu konusunda yerel medyada haberler yayınlanmıştır.
Yapılan haberlerde, Kayseri Ticaret Odası olarak A Haber Televizyonu’nda yaptığımız
açıklamamız atlanarak, sanki AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in çıkışı
sonrasında açıklama yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır.
Halbuki; 3 Ocak tarihinde A Haber kanalı için verdiğimiz röportajımız, 04 Ocak 2014 ve 5
Ocak 2014 tarihlerinde saat başı haber bültenlerinde defaten yayınlanmıştır.
A Haber’de yayınlanan ifadeler şöyledir:
“17 Aralık operasyonundan sonrasında Türkiye bazı dengeler değişti. Gönlümüz istiyor ki,
artık Türkiye kendi özel ve olması gereken gündemine dönsün, son 10 yılda sağlanan
ekonomik ve siyasal istikrarımıza bir şey olmasın. Çünkü siyasi ve ekonomik istikrarın
Türkiye kazandırdığı malumdur. Bu, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yine söylüyorum
istikrarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Türkiye istikrardan çok şey kazandı. Herkes
kazandı ve bu kazanımlarımızı muhafaza etmeliyiz. Hem de üzerine bir şeyler koyarak devam
etmeliyiz. Đnşallah bundan sonraki süreçte, öyle olacaktır diye bekliyoruz.”
Hal böyle iken, bugüne kadar ülkemizin istikrarına ve birliğine kast edilen her olay karşısında
olduğu gibi, iş dünyasının canını acıtan bu olaylar karşısında da dün olduğu gibi bugün ve
yarın da açıklamalarımız sürecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5043.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đl Genel Meclisi Mhp Grup Başkan Vekili Halit
Demir, Meclise Yazılı Önerge Verdi
Kayseri Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirilirken, Đl Genel Meclisi Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Halit Demir, 28 kişinin intibah haklarını
alabilmek için mahkemeye başvuru yaptığını belirterek, "Aldığımız...
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Kayseri Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirilirken, Đl Genel Meclisi Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Halit Demir, 28 kişinin intibah haklarını
alabilmek için mahkemeye başvuru yaptığını belirterek, "Aldığımız gayri resmi bilgiler
doğrultusunda bu kişilerin 73 biner TL hak ettiğini duyduk. Bu ne demek oluyor; Yani 28 kişi
kurumumuzdan yaklaşık 2 milyon TL hak etmiştir. Bugüne kadar eğer mahkeme yolu tercih
edilmemiş olsaydı bu arkadaşlarımızın alacağı para 15 bin TL civarında olacaktı" dedi.
Đl Genel Meclisinde yapılan Ocak ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda
Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın'a soru önergesi veren MHP Grup Başkan Vekili Halit
Demir, "Mustafa Atsız’ın Genel Sekreterlik dönemindeki görev süresi içindeki kurumumuz
içerisinde çalışanlarla ilgili sıkıntıları Kayseri kamuoyu yakinen bildi ve hatta Türkiye
kamuoyuna yansıdı. Bu süreç içerisinde sürekli çalışanlarımızın her biriyle kavgalı hale gelen
bir kurum haline geldik. Özellikle hak ettikleri ücretlerle ilgili olarak verilmediği daha sonra
da kendisini tekrar saygıyla anmak istiyorum, değerli Valimiz Şerif Yılmaz beyin o konuyla
ilgili kendi görev süresi içerisinde çalışanlara yönelik özellikle kurumumuzun içine düştüğü
sıkıntılı işlerle ilgili çözüm noktasında çok başarılı işlere imza attığını bir kez daha belirtmek
istiyorum. Çalışanlarımızın hakları verildi ama kurumumuz geçmiş dönemde büyük zarara
uğratıldı. Bir tanesi kalmıştı ki 28 çalışanımızın intibak haklarının verilmemesi ile ilgili
kurumumuz dayatma içerisine girmiştir. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız yargı yolunu seçme
zorunda kalmıştır ve aldığımız gayri resmi bilgiler doğrultusunda bu kişilerin 73 biner TL hak
ettiğini duyduk. Bu ne demek oluyor; Yani 28 kişi kurumumuzdan yaklaşık 2 milyon TL hak
etmiştir. Bugüne kadar eğer mahkeme yolu tercih edilmemiş olsaydı bu arkadaşlarımızın
alacağı para 15 bin TL civarında olacaktı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın hakları verilmedi,
yasal olarak haklarını mahkeme yoluyla aldılar. Bu konu ile ilgili kurumumuz önerge veriyor.
Bu konun resmi olarak idareden alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Demir'in verdiği yazılı önergede, "Đl Özel Đdare Çalışanlarından 28 kişi intibah haklarını
alabilmek için mahkeme yolunu tercih etmek zorunda bırakılmışlardır. Davalar sonuçlanmış
mıdır? Özel Đdareye maliyeti ne olmuştur? Kurumu zarara uğratanlarla ilgili suç duyurusunda
bulunulmuş mudur? Tarafımıza ve meclise bilgi verilmesini arz ederiz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5044.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

‘çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi’
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ‘Çocuğa Yönetil Şiddetin Önlenmesi
Projesi’ kapsamında 10 ilde yapılacak olan çalıştay Kayseri’de düzenlendi.Proje hakkında
bilgiler veren Proje Koordinatörü Mehmet Fatih Köse,...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ‘Çocuğa Yönetil Şiddetin Önlenmesi
Projesi’ kapsamında 10 ilde yapılacak olan çalıştay Kayseri’de düzenlendi. Proje hakkında
bilgiler veren Proje Koordinatörü Mehmet Fatih Köse, “Geçtiğimiz hafta Konya’da bir
çalıştay düzenledik. Bu haftada Kayseri’deyiz. Proje kapsamındaki toplam 10 pilot ilimizi bu
proje kapsamında ziyaret etmiş ve tanışmış bulunuyoruz. Çalıştaylarımızın temel amacı
şiddete yönelik çalışmaları eş güdümleyebilme noktasında kurumlar arası koordinasyon
çalışmasını tekrar ele almaktır. Bu konuda uzun süreli yapılmış çalışmalar var. Henüz
geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bir strateji eylem planı
bakanlar kurulunda onaylanarak kabul edildi ve yürürlüğe girmiş durumdadır” ifadelerini
kullandı.Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, “Burada bulunduğunuz süre içerisinde
elimizden ne gelirse gücümüz neye yeterse hizmetinizde olduğumuzu bilmenizi isterim. Biz
burada zahiren olmasak da bizi temsil eden arkadaşlarımız hep yanı başınızda olacaklar.
Onlara ilettiğiniz en ufak bir şey anında bana yansıyacaktır. Buradaki günlerinizin güzel
geçmesini ve Orta Anadolu’da hakikaten güzidesi olan şehrimizi tanımanızı isterim.
Vereceğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Proje kapsamında düzenlenen çalıştay, 3 gün sürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5045.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“Bir Zamanlar Ankara” Ve Başbakana Destek
Bir zamanlar evet bir zamanlar fakat çok değil 13 yıl önceydi. Ankara’nın soğuk bir gününde
Ankara sokaklarında sabahın yedisinde kaldırımları aşındırırken bu ülkenin geleceğine dair
umutlarını kaybetmiş birisi olarak yürüyordum.
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28 Şubat’ın insanların üzerinden buldozer gibi geçtiği ve Ankara sokaklarının o zamanlar
sessiz sedasız olacakları beklediği yıllar. 1999 seçimleri yeni bitmiş ve çeşitli sebeplerle
Müslüman insanların birer birer evlerinden toplandığı günler. Düşünebiliyor musunuz
mütevazi bir şekilde Sahabiye Medresesi içerisinde kitapçılık yapan Esat abiyi bile bir ay
boyunca cezaevinde alıkoymuşlardı. Ve o günleri hatırlıyorum, CHP’lisinden MHP’lisine
kadar herkes akın etmişti Akabe kitabevine destek vermek için.Peki benim ne işim vardı o
soğuk Ankara sabahında Ankara sokaklarında derseniz. Kayseri’de seçim döneminde
çıkardığımız bir gazetedeki başörtüsü yazısından dolayı Kayseri’de DGM olmadığı için
meşhur 312’nci maddeye muhalefetten hakkımda soruşturma açılmış ve duruşma için
bulunuyordum Ankara’da. Bir zamanların meşhur kudretli savcısı Nuh Mete Yüksel’in açtığı
bir davaydı. O zor günlerde o dava için kaç kez gidip geldiğimi bilmiyorum Ankara’ya ama
sonuçta basın affı dolayısıyla ertelenen ceza ve tam 10 yıl boyunca silinmeyen sicil
dolayısıyla yaşanan sıkıntılar. Askerlik hizmeti sırasında sırasında yaşanan sicil sıkıntıları.
Đnsanların basit birer sebeple hayatlarının karartıldığı bu dönemde adaleti savunmakla
yükümlü yargı mensupları askeri karargahlardan çıkmıyorlardı. Aldığı brifinglerin etkisiyle
önüne gelene soruşturma açıp içeri atma telaşı içindeydiler.Bugün yargının içine düştüğü
durumu görünce o yıllar aklıma geldi. O dönemde Müslüman insanlar birer birer içeri
alınırken sesini çıkaramayan yargı camiası. Bugün 28 Şubat’ı mezara gömen insanlara karşı
savaş açmış durumda. Çok değil daha iki yıl öncesine kadar HSYK zulmü altında oradan
oraya sürülen ve işlerine gelmeyen davaları değil açtırmak sözünün bile edilmesine müsaade
etmeyen bir HSYK’dan üye sayıları artırılmış ve temsil sistemi geliştirilmiş bir yapıya geldi
bugün.Bütün yargı sistemini karşısına alacak kadar gözü kara bir Başbakanın yaptıklarına
karşı şimdi neredeyse Başbakanı içeri atmak için adeta birbirleriyle yarışan yargı mensupları.
Hangi zihniyete, hangi cemaate, hangi meşrebe mensup olurlarsa olsunlar bunun adı yargı
darbesidir. Üstelik maalesef üzülerek ifade edelim ki bu belki 28 Şubat’tan sonraki dönemde
yaşanan yargı darbelerinden daha kirli bir darbe girişimi olmuştur.Bu insanlar için “Vefa”
sadece bir semt olarak değer taşıyor sanırım. Bütün bir sistemi karşısına alarak yapılanlara
direnen bir Başbakana karşı belki de hiç yapılmayacak bir davranışı sergilediler. Üstelik
yiğitçe karşısına çıkarak da değil, dolambaçlı yollardan her türlü ayak oyununu
deneyerek.Bundan beş altı ay kadar önce Zaman gazetesinde Đmam Hatipler kapatılmalı diye
bir köşe yazısı okuduğumda gözlerime inanamamış ve bunun ne demek olduğunu bir türlü
çözememiştim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Đmam Hatip Liselerine yapılan pozitif ayrımcılığın
birilerini bu kadar rahatsız edeceğini hiç düşünmemiştim. Ve insanların bu kadar aşağılaşarak
belden aşağı vurma telaşına kapılacaklarına inanmak doğrusu çok güç.Bakın beyler, birileri
28 Şubat’ta Đmam Hatip Liselerine dokundu ve hem bu dünyada cehennemi gördü. Hem o
sonsuz alemde hesabını veremeyecekleri bir haksızlıkla öbür tarafa göçüp gittiler. Tarihin
kaydettiği en büyük sarsıntıyı yaşadı bu topraklar. Bu hem maddi hem manevi bir sarsıntıydı.
Hem saltanatlarını, hem itibarlarını kaybettiler.Bugün bu eğitim sistemi içerisinde öyle ya da
böyle bir iftihar vesilesidir Đmam Hatip Liseleri. Eğitim seviyeleri bitme noktasına gelmiş
diğer okullara göre çok üst seviyede okullardır bu okullar. Davranışlarıyla, hareketleriyle,
tavırlarıyla diğer okullardaki öğrencilerle mukayese dahi edilemez.Kendi okullarınıza bir
alternatif olarak düşünüp bitirmek istiyorsanız meşrebiniz, mezhebiniz ne olursa olsun buna
pişman olursunuz. Hem bu milletin gözünde, hem de mahşeri vicdanlarda.Müslümanlar
bundan 1400 yıl önce bir hata yaptılar. Bir Peygamber damadının karşısına çıkan bir sürü bir
fitne kaynağı, ne idüğü belirsiz insanlar topluluğu vardı. Evet Sıffin Savaşından bahsediyorum
bunun detaylarına girmeyeceğim ama sadece şunu belirtmek istiyorum. Müslümanların o gün
ki yanlışı, kılıçlarının ucuna Kur’an’ı asıp sahtekarlık yapacak kadar aşağılık mahluklar haline
gelen birilerini Peygamber aşığı, Peygamber damadı Hz. Ali’ye tercih etmeleri oldu. Đşte o
gün Müslümanlar kaybetmeye başladı. Zaten bu sahtekarlıkları çok değil bir süre sonra ortaya
çıktı. Tamamen düzmece bir oyunla Hz. Ali’yi şehit ettirip kendilerine de düzmece bir saldırı

düzenlettirip güya Hz. Ali’ye de Muaviye’ye ikisine de suikast düzenlenmiş süsü verdirdiler.
Ne hikmetse bu suikastten Hz. Ali kurtulamıyor şehit oluyor. Muaviye denen zatı muhterem
sapa sağlam kurtuluyor. Ne tesadüf değil mi. Đşte bu zokayı yuttukları zaman kaybetti
Müslümanlar. Çok şey kaybettiler. Kerbela’nın zeminini hazırladılar. Meşru bir hilafeti
kaybettiler. Can yakıcı bir saltanat dönemi başladı. Babadan oğla geçen ve hiç de meşru
olmayan hükümdarlar dönemi geldi. Hala daha o günleri anlatırken canım iki Müslüman taraf
arasındaki ihtilaftı fazla büyütmemek lazımdı denir. Amalı fakatlı cümleler kurulur. Ama hiç
kimse Hz. Ali’nin o günlerden sonra yaptığı konuşmalara, hutbelere hiç değinmez. Onlar
sinirle söylenmiş sözlerdir. Sinirle söylenmiş denen o sözler aslında çok şeyler anlatıyordu
Đslam ümmetine ama hep kulak arkası ettik ve Hz. Ali’yi değil o saltanat sahiplerini kollayıp
koruduk.
Açık söyleyeyim bütün bu yapılanlardan sonra Muaviye’ye falan Hazreti demek hiç içimden
gelmiyor. O zaman ne yapalım Kerbela’da peygamber torunlarını katleden Yezid’e, Haccac’a
da hazreti diyelim mi? Bu adamları o koltuklara kim oturttu. Oğlunu kendi yerine bu
zulümleri yapsın diye kim getirdi. Liyakatli olana, ehil olana değil bizden olan gelsin de kim
gelirse gelsin mantığının bizi getireceği yer işte Kerbela faciasıdır. Bugün Đslam dünyasında
her saniye bir Kerbela yaşanıyorsa Müslümanların haklının yanında sapa sağlam
duramamalarından oluyor. Biliyorum bu konu çok uzun, bu konu çok derin. Ama
Müslümanlara naçizane tavsiyem Hz. Ali’nin Nehcül Belaga’daki konuşmalarını, hitabelerini
mutlaka okumalarıdır. Müslümanlar Hz. Ali’yi dinlemediler. Dinleselerdi Đslam ümmeti için
çok hayırlı neticeleri olacaktı. En önemlisi de Kerbela gibi bir felaket olmayacaktı. Bugün de
safları belirleme zamanıdır. Kökü dışarıda olan çok açık bir oyunla karşı karşıyayız. Bu oyunu
bozmakta bu oyunun bir piyonu olmakta bizim elimizde. Allah doğrunun yanındadır ve
mutlaka gerçekler ortaya çıkacaktır.
Son olarak başa döneyim. Ankara’yı şehir olarak hiç sevemedim. Soğuk, donuk, ruhsuz bir
şehir olarak gördüm hep. Yazımın başındaki “Bir zamanlar Ankara”yı hatırlatarak bitirmek
istiyorum. Ankara her zaman soğuk ve dondurucudur. Ankara’yı ancak insanların sıcacık
kalpleri ısıtabilir. Bu noktadan sonra bu sıcaklığı Başbakana göstermek zorundayız. Çünkü
Ankara’nın karanlık dehlizlerinde bu sıcaklığa çok ihtiyacı var. Vesselam…
Vedat Önal yazdı
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5046.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đngilizlerin Kadim Kalleşlik Geleneği
Đngiliz Financial Times gazetesi bir kehanette bulunmuş ve artık Başbakan Erdoğan’ın
günlerinin sayılı olduğunu ve kesinlikle siyasi hayatının bittiğini yazmış.
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Bize hep yutturulan ve tarihimizde bir benzerlerini asla görmediğimiz kalleşlik ve emperyalist

tuzakların ağ babasıdır Đngiltere. Tarihimizin hangi sayfasına bakarsak bakalım bir Đngiliz
kalleşliği ile mutlaka karşılaşırız. Hani bir ezberimiz var büyük şeytan Amerika diye fakat asıl
büyük şeytanın Đngiltere olduğunu hep es geçeriz.
Bakın Đngiltere Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasının ittihatçılarla birlikte baş
sorumlusudur. Elbette ellerinde ittihatçılar gibi kafaları bu kadar az çalışan ve gözlerinin
önündeki tezgahları göremeyen insanlar olunca Đngilizler de bu planlarını rahatlıkla
uyguladılar.
Mısır’ın, Musul’un, Kerkük’ün, Arabistan yarımadasının, Yemen’in ve daha bir çok Đslam
coğrafyasının elimizden çıkış hikayesine bir bakın hep Đngiliz kalleşliği vardır. En önemli
örneklerinden birisi de Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs’ı önce kiralayan ve sonra da el koyan
Đngiltere özellikle 1950’den sonra da Kıbrıs’ı Türkiye’ye bırakmamak için elinden geleni
yapmıştır. Tabi bu süreçte bizim politikacılarımızın beceriksizliği ve Kıbrıs’la birlikte 12
adaları da Yunanistan’a peşkeş çekmeleri ayrı bir inceleme konusudur.
Fakat burada bunlara girmek istemiyorum. Son yaşanan olaylar üzerine kadim Đngiliz ihanet
geleneğinin sergilendiğini yine görüyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bu Đngiliz
hayranlığının nereden geldiğini hep merak etmişimdir. Bugüne kadar bu ülke kendi
rotalarından hiç çıkmadı. Batı ne dediyse onları harfi harfine uygulamak için her türlü şeyi
yaptı ama bir türlü yaranamadı.
Bütün okullarımızda Đngilizce eğitim verdik. Neredeyse Türkçe eğitim verdiğimiz kadar
Đngilizce eğitime önem verdik. Diplomatlığın ve bürokrasinin olmazsa olmaz şartlarından
birisi oldu hep Đngilizce bilmek. Niçin dünyada başka diller yok muydu? Amaç Đngilizce ile
birlikte Đngiliz ve batı kültürünü kafalarımıza empoze etmekti. Bunda da çok başarılı oldular
işin doğrusu. Bugün modernizmin ve kapitalizmin nimetleri ile o kadar kafamız allak bullak
olmuş durumda ki, her şeyi bu değerler penceresinden görüyoruz. Đnancımız ve imanımız hep
ikinci planda. Belki bunu dillendirmiyoruz ama reel hayata baktığımızda nelere değer
verdiğimizi bir düşündüğümüzde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyse bu konuda uzun
buraya da fazla girmeyelim. Türkiye’de modernizmin bize verdiği zararları ciltler dolusu
kitapla bile anlatamayız.
Burada belirtmek istediğim husus, Đngiltere’nin adeta tetikçisi gibi görev yapan Financial
Times gazetesinin takındığı ahlaksızca tutumdur. Biz Đngiltere Başbakanının gidici olduğunu
ve siyasi hayatının bittiği ile ilgili bir kehanette bulunsak acaba nasıl bir tepki gösterirler.
Bunu asla içlerine sindiremezler ve en ağır tepkiyi göstermek için ellerinden geleni yaparlar.
Peki kendilerine yapılmasını hoş karşılamayacakları bir tutumu kendileri niçin sergiliyor
çünkü bizi kendileri ile eşit olarak görmüyorlar. Bizi istedikleri şeyi dikte edebilecekleri ve
bizim de kuzu kuzu kabul edeceğimiz bir muz cumhuriyeti veya bir 3. dünya ülkesi olarak
görüyorlar.
Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, dünyada söz sahibi olması, hele hele Đslam dünyasında
biraz sözü dinlenen bir konuma gelmesine asla izin vermiyorlar. Zaman zaman belirtiyoruz.
Mısır’da yaşanan darbeden, Bangladeş’te Abdulkadir Molla’nın idam edilmesine kadar bütün
bu olaylar Türkiye’ye verilen birer mesajdır. Bu o kadar açık ki bunun tartışmasını bile
yapmak abesle iştigal etmektir.
Bakın 25 Aralık’ta Türk yargısı maalesef bir darbe girişiminde bulundu. Buna bütün millet
tepki gösteriyor. Başbakana her gittiği yerde müthiş bir sevgi seli var. Artık bu millet
oyunlarla liderlerinin elinden alınmasına tahammül edemiyor. Eğer birisi iktidardan
götürülecekse bunu Türk milleti yapar. Kendi topraklarında hiç kimsenin operasyon
yapmasına için vermez. Bunu eskiden çok rahat yapıyorlardı. Ama artık devir değişti.
Vatandaş olup bitenin farkında ve bu yemleri artık yutmuyor. Yine de durmayacaklar her yolu
deneyecekler ve bu mücadelede yerini şaşırıp Đngiliz kalleşlerinin ve bebek katili Siyonist
Đsrail’in yanında yer alanları da tarih asla affetmeyecek.

Yolsuzluk öyle mi? Bu ülkede sanki yolsuzluk ilk defa oluyor. Boynuzlulara, tosunlara
gelince niye ses çıkaramadınız da davayı kapatmak zorunda kaldınız. Binlerce dönüm
ormanlık araziye koçlar gibi kurulan üniversiteler bu ormanları talan ederken neredeydiniz.
Bir gün önce devletten krediyi, dövizi ucuz fiyattan alıp bir gün sonra devlete yüzde 100 karla
kredi verilirken neredeydiniz beyler. Bunlar yolsuzluk değil miydi? O yolsuzlukların miktarı
100 milyar dolarların üzerinde olduğu için bu kadar yüksek miktarlara sesiniz mi çıkamadı.
Şimdi gözünüzü topu topu 11 milyon dolar gibi bir rakama diktiniz. Üstelik gideceği yer
kaydu kuydu ve okul için hayır parası olduğunu cümle alemin artık bildiği bir para için.Evet
insanımızda bir sıkıntı var. Ankara’da bazı işler rüşvet olmadan işlemiyor. Verenler anlatıyor,
şu işimizi bu işimizi yaptırabilmek için şu kadar bu kadar para verdik diye. Biraz da övünerek
anlatıyorlar. Ama bu kapitalizm sistemi içerisinde maalesef bu kadar ahlak var. Her şeyin
maddi bir karşılığı var. Kimse kimseye bir karşılığı olmadan zırnık vermez bu sömürü
düzeninde.Kendi değerlerimizi öne aldığımız bir devlet sistemimiz olmadı bugüne kadar
maalesef. Bunun da öyle 10 senede falan yapılması mümkün değil. Bunun için başta
söylediğim gibi Đngilizlerin oyunlarıyla dizayn ettiğimiz eğitim sistemimizi kendi
değerlerimizle dizayn etmemiz gerekiyor. Şu anda gayri milli ve gayri dini bir milli eğitim
sistemi var maalesef. Bu sistemin yetiştirdiği insan modeli de bize uymuyor. Bunun farkına
vardık bir şeyler yapmak istiyoruz ama yine Türkiye’yi rahat bırakmıyorlar. Biliyorlar ki
Türkiye bu kadar genç nüfusuna kendi değerleriyle bir eğitim verirse dünyada Türkiye’yi
durdurabilecek bir güç yoktur. Ne Amerikası, ne Đngilteresi bu güç karşısında dayanamaz.
Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Gerçek anlamda bizim inancımız ve değerlerimizle
donanmış gençlerin oluşturduğu bir gücü tasavvur bile edemiyorum.Bütün bunlara rağmen,
kendi değerlerimizi tam olarak veremesek de, toplumumuz bu değerleri az da olsa bir şekilde
kazanıyor. Bakın işte Başbakan’a sahip çıkma iç güdüsü böyle bir şey. Elbette ayeti kerimenin
ifadesiyle “Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır”. Buna böyle
inanıyoruz ve bu yapılan tuzakların en kısa zamanda başlarına geçeceğine güveniyoruz. Bu
noktada tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Đngiliz kalleşliğini asla unutmayalım ve bu
Đngiliz oyununu mutlaka bozalım. Vesselam…
Vedat Önal'ın yazısı
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5047.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Batılı Đnsanın Çıkmazı
Batı toplumlarını bugüne kadar geçirmiş oldukları evrimi izlersek, orada önce kilisenin ruhani
nüfuzunun hâkim olduğunu, peşi sıra bu egemenliğin krallığın maddi kudretine teslim
olduğunu görürüz.
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Yine görürüz ki, bu sonraki egemenlik de burjuva sınıfının refah ve zenginliği ile kendini
gösteren bir demokrasi yönetimini meydana getirmiştir. Đşte bencil ve maneviyatla ilgilerini
asgariye indirgemiş bir sanayici burjuva sınıfının bu debdebe ve zenginliği yüzündendir ki
batı toplumlarının son evrim döneminde, ekonomik konular ahlaki ve toplumsal nitelikle
konuların zararına olarak, müstesna bir önem kazanmıştı. Avrupa’nın büyük bir kısmı
bilhassa ve her şeyden önce zevk ve hazza hizmet eden bir ekonomiyi yeniden kurma ve
genişletme yoluna girdiler. Fransa’da ve Đngiltere’de kısmen Đtalyan tesiri altında ve büyük bir
dereceye kadarda Hollanda da 17.yüzyıldan itibaren başlıca endüstri dalları daha lüks ve
müreffeh bir hayat için tüketime yönelik mal, eşya yapımına yönelmişlerdi. On yedinci asır
başındaki sanayi ekonomisinin başlıca hedefleri ise lüks konutlara ve buralarda kullanılacak,
her çeşit tezyinata, mefruşata salon takımları, oturma ve yatak takımları ile eğlence yerlerinde
kullanılacak müzik aletlerine, toplantılarda giyilecek elbise ve ayakkabılar ile statü göstergesi
olarak ta kabul edilen otomobillere yeni bir şekil vermekten ibaretti. Yani sanayi tamamen
müzik, eğlence ve moda gibi tüketim sektörüne hizmet etmek için çalışmaktaydı. Oysa
insanın gerçek mutluluğu açısından bakıldığında, öncekiler yani ahlaki ve toplumsal konular
daha önemli idi. Bu durum, onların bu evrim aşamasını çok özel bir nitelikte işaretledi. Netice
şu oldu: Bireylerin zengin olarak büyük debdebe içinde yaşama arzularını son dereceye kadar
körükledi, bencillik duygusunu, vurgunculuk ve başkalarını istismar eğilimlerini tasavvur
edilebilecek derecelerin de üstüne çıkardı. Nihayet sınırsız bir servet kazanma arzusu ve bu
servetin temin edeceği bütün maddi ihtiyaçları tatmin için her şeyin kendilerine mubah olduğu
kanaatini verdi.Đnsanlık son üç yüz yıllık tarihinde teknik ve makineleşme açısından daha
önceleri kat ettiği ilerlemenin yüzlerce misli üstüne çıktı. Teknik ve teknolojik ilerleme
açısından geleceğin neler getireceğini tahmin etmek te çok zor. Teknoloji bizim takip etmekte
dahi zorlandığımız göz kamaştırıcı bir hızla ilerliyor. Şimdi başka uzaydaki varlığı muhtemel
başka dünyaları keşfe çıkan ilim ve tekniğin, insanlığa vaat ettiği gelecek nedir? Bir
düşünelim bakalım. En iyimser görüşle bütün bu gayretler, bir gün yetmeyebileceği düşünülen
dünya nimetlerini takviye veya ondan daha fazla pay kapmak için değil mi? Peki uzay ve bilgi
çağında her an göz alıcı bir şekilde ilerleyip gelişen ilim ve tekniğin bunların ve sağladığı
imkânların insanlığa yeni bir dünya ve daha huzurlu bir yaşam kazandıracağı umulabilir mi?
Đnsanlığın daha mutlu ve müreffeh bir hayat beklentisiyle, neredeyse her an yeni bir keşif ve
buluşla sürekli ilerleyen ilim ve tekniğin münasebetlerini, bu mantığın müspet imkânları
içerisinde düşünsek sonuç ümit verici olabilir mi? Elbette olamaz. çünkü Đlim ve teknikteki
göz kamaştırıcı ilerleme insanı sadece geçici mutluluklarla oyalamakta onlara kalıcı bir huzur
vaad edememektedir.Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde neredeyse her yıl yapılan uluslararası
kriminoloji kongrelerinde” dünyanın her tarafında suçların baş döndürücü bir hızla artması,
suçluların çoğalması” modern zamanların karakteristik bir özelliği olarak oy birliği ile kabul
edilmiştir. Bu durumun sebeplerini izah ederken Amerikan Kriminologları, başta kendi
ülkeleri olmak üzere dünyamızın bir “cinayet okyanusu” haline geldiğini, bütün insanlığın az
çok suç işlemeye mütemayil olduklarını ve herhangi bir çarenin de görülemediğini
umutsuzluk içinde tespit etmişlerdir.Dünyamızı saran cinayet ve terör dalgasından en ciddi
şekilde maddi yönden en gelişmiş memleketlerden bazıları etkilenmiş bulunmaktadırlar…
Maddi ilerleme ve gelişmeye ye rağmen insan hayatı hiçbir zaman bu gün olduğu kadar,
emniyetsiz olmamıştır.
Sonuç itibariyle savaş ve cinayetlerin yaygınlaşması topluma veya şahsa karşı çeşitli
şekilleriyle yönelen hırsızlık, dolandırıcılık, görevi suistimal ve örgütlü terör, modern yaşayış
tarzı ve ilerleme için ödenen yüksek bedeli ifade etmektedir.
Çağdaş Amerika’yı en iyi tanıyanlardan biri olan Arthur Miller, bunalım çağı çocuklarının
suça temayülü üzerinde dururken şöyle diyor: “Suçluların müşterek bir vasfı vardır:
Boğulurcasına can sıkıntısı içinde bulunuyorlar… Etrafta maksatsız dolaşmak ve hiçbir
şey beklememek, ölmeye çok yakındır…”

Özellikle ençlerin suç işleme temayülü yalnız gelişmiş, büyük şehirlerin problemi değildir;
elbette. Kırsal bölgeleri de ilgilendirir. Sırf kapitalizmin değil, aynı zamanda sosyalizmin de
problemidir, yalnız yoksulluğa ait olmayıp, zenginliğe de aittir. Ben inanıyorum ki, şimdiki
şekliyle bu insanın kendi başına bir değer olduğu anlayışını yok eden modern anlamdaki
ilerleme düşüncesinin bir mahsulüdür. Kısacası ruh yok olmuştur. Belki iki harbin vahşiliği
onu dünyamızdan dışarı atmıştır veya teknolojik sürecin kendisi onu insanlığın içinden
emmiştir.
Batının içine düştüğü çıkmaz, Avrupa kültürü karşısında hala şahsiyet kavgası verenler için
ciddi bir ışıktır. Buradan bakıldığında mesele çok açık ve ortadadır. Avrupa kültürü en
sonunda, insanın ruhunu çalıp, onu kupkuru bir maddeye dönüştürerek tüketmektedir.
Yaratılmışların en şereflisinin ufkunu, aşağılık nefsi ile sınırlamaktadır, bizim için böyle bir
kültüre açılmayı düşünmek ve devam etmek ilahi planda büyük bir nasipsizlik beşeri ölçüde
ise feci bir ihanettir.
Batının seçkin kafaları, yirminci asrın getirdikleri yanında, Avrupa insanından alıp
götürdüklerinin de farkındadırlar. Şimdi çoktan sanatı ile düşüncesi ile, insanın kaderini
kovalamakla meşguldür. Kimi buhranın geleceğe akseden korkulu rüyaları ile ürpererek, kimi
de tehlikelerin üstüne üstüne giderek.
O halde hiç şüphe edilmemelidir ki, batı toplumu insan topluluklarına tam bir istikrar temin
eden gerçek ve değişmez ahlaki ve toplumsal ilkeleri henüz bulamamıştır. Bu ilkeler olmadan
da toplumsal mutluluk, hiçbir zaman sağlanamaz. Sağlansa bile mükemmel ve kalıcı olamaz.
1-Said Halim Paşa: Đslam ve Batı toplumlarında siyasal kurumlar¸ Pınar Yay.Đst,
1987,s.47-48-49.
2-John Nef: Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Kalem Yay.Đst,1980, çev. Erol
Güngör,s.177.
3-A.Ali Đzzetbegoviç: Doğu ve Batı arasında Đslam, Nehir Yay.Đst,1987,.1.116-118-119122.
4-Nevzat Köseoğlu: Kitap Şuuru (Denemeler), Genç Sanat Yay.Ank.?,s.52-53
Mehmet Ayman'ın yazısı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5048.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Batılılaşma Ama Nereye Kadar
Batılılaşma konusu; son iki yüz yıldır bütün gerçekliği ve açıklığı ile inkarı mümkün olmayan
bir vakıa ve bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
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Bu konu ister gönüllü olarak kabul edelim, ister karşı çıkalım toplumumuzun değişik
katmanlarında şu veya bu boyutuyla bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya her zaman açık bir
konu olmuştur.

Batılılaşma akımı Türk toplumunu tabandan tavana farklı düzeylerde de olsa etkilemiş ve
çeşitli/ değişik yankıları olmuştur. Son dönemin Đslamcı aydınlarından şair/düşünür M. Akif
ERSOY “Alalım Garbın ilmini alalım sanatını; Verelim hem de mesaimize son sür’atını “
derken, bu etkinin Đslamcı bir aydın üzerindeki yansımasını göstermiştir. Aynı etki Türkçü
şair Ziya GÖKALP’ te “ Türk milletindenim, Đslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim
“ üçlemesi ile açıklanmıştır.
Mehmet AKĐF ’den Ziya Gökalp’e Filibeli Ahmet HĐLMĐ’ den Hamdi YAZIR’a kadar son
dönem düşünürlerin bir çeşit savunma psikozuna girerek “ Batılı olarak da kendimiz
kalınabileceğini anlatabilmek amacıyla içine düştükleri düşünsel sancıların anlaşılır bir tarafı
ve dayanak noktası elbette olmalıdır.
Onlara göre Garplılaşmak bir zorunluluktur, bundan uzak durmakta iskânsızdır. Batının
ilmini, tekniğini, irfanını ve sanatını almalıyız. Muasır medeniyet seviyesine ancak bu yolla
ulaşıp, asrileşebiliriz. Fakat kültürümüzün çekirdek unsurlarını ve kimliğimizin asli ögelerini (
din, dil, ahlak vs.) koruyarak. Bu şekilde batılılaşmak mümkündür ve istenirse başarılabilir.
Fakat bu tezlerinde gözden kaçan, belki de kabullenemedikleri için görmezden geldikleri bir
şey vardır. Zira Batılılaşma denen realite (tıpkı hareketli bir cismin gölgesini her gittiği yere
taşıdığı gibi) kendi şartları altında doğmuş ve gelişmiş Din, dil, ahlak, sanat, kültür gibi değer
ve anlayış biçimlerini de kendi gittiği her yere taşımaktadır.
Đşin asıl trajik yanı da Din, dil, ahlak, sanat, kültür gibi değer ve anlayış biçimlerimizi
muhafaza ederek Batılılaşabiliriz diyenlerin bile batılıların ürettiği, ihraç ettiği ve
kullanmamızı istediği, aydınlanma, çağdaşlaşma, ilerleme gibi argümanları kullanarak önce
dili tahrip ettiklerinin farkına bile varamayıp kendi kalelerine gol atma zayıflığını
göstermeleridir.
Bu durum bize açıkça gösteriyor ki Aydınlarımız ister batıcı olsun, ister batı karşıtı, onu
savunurken de, ona karşı çıkarken de batının çekim alanından kurtulamamış ve batı Türk
intelijansiyası için bir cazibe merkezi olma özelliğini her zaman devam ettirmiştir.
Şehbenderzade Filibeli Ahmet HĐLMĐ Bey’in şu itirafları bu konuyu daha iyi anlatabilmek
açısından önemli bir örnektir. O’na göre “kafasında günümüz ilmi ve tekniği ile ilgili sorular
ve sorunlar olan tereddüt içindeki bir kimseyi ortaçağın mantığı, bilgisi ve yöntemi ile ikna
demeyiz…” Bunun içinde kaynak ve dayanağımız Avrupalı düşünürler olmalıdır. Üzülerek
söylemekteyim ki .. der Filibeli “ Memleketimizde hala orijinal fikirler ortaya atmaya güç
yetirebilecek düzeydeki düşünürler çok az bulunur, hatta belki de yok gibidir.”
Evet bu bir trajedidir. Đki yüzyıldan bu yana durum hep aynı olmuştur. Türk aydını çağını
anlama ve değer ürete kabızlığı çekmektedir. Yani yaklaşık iki yüz yıldır toplumun hangi
katmanından ve hangi sosyal ve entellektüel düzeyinden olursa olsun, Türk aydını çağını
kuşatabilecek, onu tam olarak idrak edebilecek ve hatta batı karşısında veya yanında bile olsa
ona alternatif olabilecek her hangi orijinal bir tez üretebilecek konum ve düzeyde olmamıştır.
Đslamcı aydınlara kıyaslanarak olursa laik-batıcı aydınların durumu da pek fazla iç açıcı bir
manzara arz etmemektedir. Zira bu hareket gerçek anlamda mütefekkiri olmayan, aydınları bir
gazetenin köşe yazarı olmaktan öte bir marifeti bulunmayan, entelektüel seviyesi oldukça
düşük olmasına karşın oldukça iyi birer demogog olan, jakoben, tepeden inmeci, militarist bir
zihniyete sahip bir hareket olduğunu, darbeler ve yasaklar yoluyla defalarca ispat etmiş bir
hareket olmaktan öteye gidememiştir.
Onlar Türk toplumunun yaklaşık dört asırdır kan kaybetmesinin ve geri kalmışlığının
sebebini, yanlış bir teşhisle milletin tarihinde, geleneklerinde ve özellikle de kendi
deyimleriyle artık zamanını doldurmuş, eskimiş, geçerliliğini kaybetmiş olduğuna inandıkları
“Din” e bağlamışlardır. Onlar eğer ilerlemek ve kalkınmak istiyorsak “Din” in ayak
bağından/prangalarından kurtulmamız gerektiğini savunmuşlar ve at, kurtul ve kalkın
kolaycılığına saplanmışlardır. Bunun sonucunda da Türk toplumu ciddi bir kültürel şok hali
yaşamış ve bu şok ta büyük bir kültürel travma ve yıkıma yol açmıştır. Aslına bakılırsa bu

durum gerçek anlamda aydını olmayan veya çağını yanlış anlayıp yanlış anlamlandıran her
hareketin kaçınılmaz sonucudur.
I. TBMM de temsil edilen grupların ana başlıklarıyla (Yusuf Akçura bunu Üç tarz-ı Siyaset
olarak formüle etmişti) Batıcılar (mandacılar), Türkçüler (ulusalcılar) ve Đslamcılar olarak
ayrıldığını kabul ederek hareket edersek, aynı görüşleri aşağı yukarı benzer şekilde savunan
siyasi oluşumların tüm cumhuriyet hükümetleri boyunca da var olduklarını görebiliriz.
Nihayet günümüzde de aynı ideolojik oluşumların (Đslamcı, Türkçü, Sosyalist, Liberal vs.)
Meclis çatısı altında toplandıkları da hepimizin malumudur.
Günümüz siyasileri de tıpkı günümüz aydınları gibi kendi seleflerinin düştükleri çıkmazlara
bir daha düşmekte aynı hatayı yeniden işlemektedirler. Batılılaşma uğruna verdikleri
mücadeleyi ve sarf ettikleri enerjiyi yeni değerler dizisi(değerler dizisi) lar üretmek uğruna
sarf edecekleri yerde “AB” kapısında bekleyerek tüketmektedirler.
Kamuoyunda Đslamcı parti olarak bilinen ve seçmen tabanına da bu durumu destekleyici
mesajlar vererek politikasını bu yana şekillendiren siyasi partiler de son yüzyılda da sık sık
“Biz batı tipi laiklik istiyoruz…” diyerek kendisine siyaset sahnesinde laikler arasında bir
meşruiyet zemini açmaya kalkışmakta idi ler. Aynı söylemi Đslamcı aydınlardan, bir kısmı da
son zamanlarda “Demokrasi Đslam ile çelişmez..” Kur’an da laiklik de vardır..” vs. gibi beylik
sözlerle dile getirmekteydiler.Đslamcı Partilerin ve yeni Đslamcı aydınların bu tür söylemleri
bizim için yeni değildir elbette. Evet, biz bu tür söylemlerin hiç de yabancısı değiliz. Buna
benzer eklemlemeci tavrı ilk dönem Meşşai filozoflarından (örn: Yunan felsefesinin
tercümeleriyle Đslam dünyasına taşıyan el-Kindi, ibn-i Sina, Farabi’den) 19. yy’ın başlarına
(Đzmirli Đsmail Hakkı’ya Filibeli Ahmet Hilmi’ye hatta M. Akif ve Elmalılı Hamdi
Yazır’a)kadar birçoğundan okumuştuk.
Meşşai (peripatetik) filozoflarının Đslam dünyasını etkisi altına alan antik Yunan felsefesiyle
Đslam’ın öğretilerini uzlaştırmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini ve bu çabaların
sonucu olarak ortaya çıkan felsefeye de Đslam Felsefesi dendiğini biliyoruz. Bu çaba iyimser
bir okumayla; O dönemlerde Đslam dünyasının ve Müslümanların içine düştükleri bunalımı ve
buhranı aşmak amacıyla sarf edilen çaba olarak anlaşılacağı gibi Kötümser bir okumayla da
yunan felsefesinin Kur’an referans gösterilerek legalize edilmesi ve meşrulaştırılması çabası
olarak yorumlanabilir. Diğer yandan da bu çabaların sonunda özgün fikirlerin de ortaya
çıktığını görmezlikten gelmek haksızlık olur.. Fakat günümüz aydınları, bu tür özgün, fikirleri
üretmekten aciz kalıp sadece batıya öykünmekle yetinmiş olmaları sebebiyledir ki ve islam’ın
henüz genel kabule mazhar olmuş tanımı bile yapılamayan Demokrasi ile tam bir uyum içinde
olduğunu iddia ederek , “kraldan çok kralcı” kesilip “eğer biz demokrat ve laik değilsek kimse
değildir” tavrını sürdürmekte inat etmektedirler.Đslamcı partililerin ve bir takım aydınların
yukarda belirttiğimiz batı tipi laiklik taleplerine karşılık, son zamanların laiklik şövalyeleri
de” öyleyse “biz de batı tipi bir din” istiyoruz diyerek cevap vermekte gecikmemişlerdir. Bu
cevabı batılılaşmanın yalnızca insan hak ve hürriyetlerine saygı, teknik gelişme, siyasal hak
ve özgürlüklerin kazanımı vs. ile sınırlı kalmayıp yani eklektik/seçmeci almayıp, yaşam
biçimi, dünya görüşü ve hatta Din telakkileriyle birlikte bütün olarak kabul edilmesinin
savunulduğunu açıkça göstermektedir. Böyle düşünen batıcılara bakılırsa batının din ve
kültürünü vs. alıp insan hak ve özgürlüklerine saygı vs. gibi diğer unsurlarıgörmezlikten
gelmek daha da akıllıca olacaktır.
Mehmet Ayman'ın yazısı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5049.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

" Helal Aşa Haram Katmayın"
Dini değerlerin her geçen gün biraz daha yozlaştığı ve hatta kaybolmaya yüz tuttuğu
dünyamızda Ticaret ahlakımızda nasibine düşeni alıyor. Milli değerler ve geleneklerimiz
küreselleşen dünya da ayakta kalmaya çalışılırken değişen dünya en çok da dini
hassasiyetlerimizi elimizden alıyor ve bizde buna kendi uydurduğumuz kılıflarla göz
yumuyoruz. Daha fazla kazanma arzusuyla dünyevi hırsıların pençesine düşmüş olan nefsimiz
ticaret ahlakımızı da yok etti. Buna bağlı olarak ta helal rızka haram katmada insanımız bir
biriyle yarışır oldu.
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“En faziletli amel helal kazançtır.”
Din temelli ticaret ahlakı ile yoğrulan ve Peygamber efendimiz (S.A.V) hadislerini kendine
ölçüt olarak alan esnaflık geleneği ve ticaret ahlakı yok oldu diyebiliriz. Komşusu siftah
yapmadığı için aynı müşteriye ikinci bir ürünü satmayan esnafımız, müşterisini yan
komşusuna kaptırmamak adına her türlü hileye ve oyuna başvurur olmuş. Müşteri veli
nimettir olgusu yok olurken, tüccar velinimetini kandırmaktan hiç çekinmez hale gelmiş.
Faizin katiyen haram ve yasak olduğu bir dine mensup olan esnafımız faizi çekinmeden
ekmek teknesine sokarken, faize bulaşmayan çok az sayıda insan kalmıştır. Amaç fetva
vermek değil ama dünyalık için yarıştığımız zamanlarda hassasiyetin yok olduğu bir konuda
farkındalık oluşturmak.
Dürüstlük ve kardeşlik ile bağdaşmayan her türlü kazanç yasaklanmıştır
Peki, uyanık insanlar ve ticaret erbapları! Bunları yapıyor ama dinimiz ticaret ahlakı ve helal,
haram kazanç nokrasında ne diyor? Nasıl kurallar getiriyor? Ne emrediliyor?
Đslâm her işte bir ölçünün bulunmasını istediği gibi ticarette de birtakım ölçülerin bulunmasını
istemiştir. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (1) ayet-i celilesi Đslâm’ın temel ahlâk
kanunudur ve Müslümanlar iş ve ticaret hayatlarında da bu kanuna uymak zorundadırlar.
Đslâm, dürüstlük ve kardeşlik ile bağdaşmayan her türlü kazanç yollarını yasaklamıştır.
Örneğin, faiz, karaborsacılık, rüşvet, kumar, hırsızlık, gasp, zimmet gibi ahlâk dışı ve
dürüstlükle örtüşmeyen tutumlar yasaklanmıştır.
Cenâb-ı Hak, rızkı vermeyi üstlenmiştir
‘Rızkı veren Allah’tır ‘ inanan müminler olarak her daim tekrarlar, dile getirir ve inanırız.
Ancak ‘Rızkımızı da kovalarız burada dikkat etmemiz gereken helal rızık peşinde koşmaktır.
Var oluştan bu güne insanların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sanat ve mesleklerin ortaya
çıkmış, Allah her kuluna helal rızık edinebilecek bir kabiliyet ve yetenek vermiştir. Đlk insan
ve ilk Peygamber Âdem (a.s.)’in dokumacılık, Đdris Peygamber (a.s.)’in terzilik, Đbrahim
(a.s.)’in kumaş ticareti, Nuh ve Zekeriya Peygamberlerin marangozluk, Hz. Đsa (a.s.)’nın ise
kunduracılık mesleğinin öncüleri olduğu nakledilmiştir. Yine Musa (a.s.)’nın Şuayb
Peygambere 8–10 yıl çobanlık yaptığı, birçok Peygamber ve Allah dostu velilerin de bu
mesleği yaptıkları bilinmektedir. Demir endüstrisinin ilk kurucusu Davud (a.s.)’tur. Demiri
kalıba döküp, şekil verme sanatı O’na Yüce Allah tarafından vahyedilmişti.

Cenâb-ı Hak, rızkı vermeyi üstlenmiştir. Bununla birlikte hayırla şer, helal ile haram
açıklanmış ve insan helal yoldan kazanmaya teşvik edilmiştir.
Hz. Peygamber şöyle uyarmıştır: “Öyle bir zaman gelecektir ki, kişi malını helalden mi
haramdan mı elde ettiğini önemsemeyecek.”
Esas mesele para kazanmak değil, helal kazanmak olmalıdır. Đçinde bulunduğumuz zaman
Hadis-i Şerif’te bildirilen zamanlar olsa gerek. Çünkü şu zamanda kazancının haram ya da
helal olduğu değil ne kadar fazla olduğu yarışının yapıldığı zamanlar. Ama unutulmamalı
haramda hayır yoktur, bereket yoktur. Đbrahim Ethem Hazretleri: Midelerine girenlerin helal
mi, haram mı olduğunu araştıranlar iman bakımından yükselirler. Kazançlarının helalliğini
düşünmeden dünyalık peşinde koşanlar ise önce mide fesadına uğrarlar, sonra da huzurları
kaçar, manen yükselemez, alçalırlar. Ne ibadetlerinin ne de yaptıkları iyiliklerin zevkine
varabilirler diye söylemiştir.
“En faziletli amel helal kazançtır.”
Haramlardan kaçınmak gibi helal kazanç sağlamak da farz bir emirdir. Hadis-i şeriflerde şöyle
buyrulmuştur: “En faziletli amel helal kazançtır.”, “En temiz ve üstün kazanç, kişinin el
emeği ve her türlü dürüst alış-verişten kazandığıdır.” “Helali aramak cihattır.” “Helalin ne
olduğunu öğrenip onu kazanmaya çalışmak her Müslüman’a vaciptir.” “Ey insanlar! Allah’tan
korkunuz ve (dünyalığı) isteme hususunda mutedil olunuz (her türlü aşırılıktan ifrat ve
tefritten sakınınız). Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O
halde (rızık talebinde) Allah’tan korkunuz. Ve (dünyalığı) istemekte mutedil olunuz. Helal
olanı alınız ve haram olanı terk ediniz.”Hadisler genel olarak, dünya malını ve rızkı elde
ederken mutedil olmayı, yani talepte, çalışmada, istemede, kazanmada kusur etmemeyi ve
aşırı hırsa da kapılmamayı, bunu meşru ve helal yoldan kazanmaya çalışmayı emretmektedir.
Yüce Kitabımız ’da Allah Teâlâ’nın faizi batıracağı, sadakaları arttıracağı bildirilmiştir.
Hadis-i şerifte ise ancak helal maldan verilen sadakaların kabul edileceği ve
değerlendirileceği, haramların kabul edilmeyeceği şöyle ifade edilmiştir: “Kim helal
kazancından bir hurma kadar sadaka verirse -ki, Allah, helalden başkasını kabul etmez- Allah
o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi birinizin tayını büyüttüğü
gibi, sahibi adına ihtimamla büyütür.”
‘’Dinimizde kâr haddi yoktur’’
Dinimizin emrettiği çalışma, ne şekilde olursa olsun kazanç elde etme fikrine dayalı değildir.
Kazancın helal olması ve ticaret ahlâkının gerektirdiği bir dürüstlük içinde hareket
edilmelidir. Dinimizde kâr haddi yoktur. Fakat ihtikâr ve fahiş fiyat yasaktır. Hz. Enes bin
Malik anlatır: Medine’de pahalılık oldu. Fiyatlar yükseldiği için kâr haddi koyması
istenildiğinde; Rasûlullah, “Fiyatları koyan Allah’ü Teâlâ’dır. Rızkı genişleten, daraltan,
gönderen yalnız O’dur. Ben Allah’ü Teâlâ’dan bereket isterim” buyurdu. Başka bir hadis-i
şerifte ise, “Kâr haddi koymayın, fiyat koyan Allah’ü Teâlâ’dır.” buyurdu.
Mesut Davarcı yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5050.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“Metro Kayseri’de Hızlı Başladı”
Metro Turizm Kayseri’de hizmete sunacağı 2+1 Suit otobüsleriyle Kayseri’de hızlı ilerleyişini
devam ettiriyor.
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Metro Turizm Kayseri yatırımlarına devam ediyor. Đlk kez e-bilet kampanyasına geçerek ciddi
bir atılım yapan firma Kayseri’den Ankara ve Đstanbul’a lüks otobüsleri ile hizmet edecek
araçlarını da hizmete sunuyor.Metro Turizm 2+1 Suit konforuyla yapacağı hizmette: koltuk
arkası TV, çeşitli filmler, oyunlar, tv kanalları, internet, lig TV ve ikramları ile göz
dolduruyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5051.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Gönüllü Kültür Kuruluşları Ahmet Taş’la
Devam Dedi
Kayseri de 70’in üzerinde kuruluşun üyesi bulunduğu Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları
Platformu, 2014 yılının ilk toplantısını 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdi.Sendikaların,
vakıfların, derneklerin ve odaların içinde bulunduğu...
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Kayseri de 70’in üzerinde kuruluşun üyesi bulunduğu Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları
Platformu, 2014 yılının ilk toplantısını 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Sendikaların, vakıfların, derneklerin ve odaların içinde bulunduğu 70’in üzerindeki kurumun
ortak paydasını oluşturan, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının toplantısında, 2014 yılı için
yapılan seçimlerde 10 yıla yakın bir süredir sözcülüğü yürüten MAZLUMDER şube başkanı

Ahmet Taş, kurum temsilcilerinin tamamının onayı ile yeniden Gönüllü Kültür Teşekkülleri
sözcülüğüne seçildi.
Ahmet Taş’ın oy birliği ile sözcülüğe getirilmesinin ardından yürütme kurulu üyeliklerine de
şu isimler oy birliği ile seçildi:
1. Burhan KARAMUSTAFAOĞLU (Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği)
2. Rıza BOZDAĞ ( Eğitim Bir Sen)
3. F. Yılmaz ALTINÖZ ( Miraç Kültür Merkezi)
4. Đrfan KAŞIKÇIOĞLU (Diyanet Sen)
5. Đsmail BĐLLUR( Enderun Eğitim Derneği)
6. Abdullah GÜLBAHAR (Asımın Nesli Derneği)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5052.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Grip Salgını Aktarlara Đlgiliyi Artırdı
Kayseri’de grip salgınının baş göstermesi ile birlikte aktarlarda satışlar arttı. Aktar Abdullah
Đçöz, “Satışlarımızda son 15 günde artış oldu” dedi.Kayseri’de grip salgınının baş göstermesi
ile birlikte vatandaşlar alternatif...
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Kayseri’de grip salgınının baş göstermesi ile birlikte aktarlarda satışlar arttı. Aktar Abdullah
Đçöz, “Satışlarımızda son 15 günde artış oldu” dedi.
Kayseri’de grip salgınının baş göstermesi ile birlikte vatandaşlar alternatif tıbba yöneldi.
Kayseri’de aktarcılık işi ile uğraşan Abdullah Đçöz, kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara
karşı önlem almak için vatandaşların alternatif tıbba yöneldiğini söyledi. Son 15 gün
içerisinde satışlarında artış olduğunu belirten Đçöz, “Kış aylarının gelmesi ile beraber grip
salgınında ciddi bir artış var. Özellikle çocuk yaştaki hastalar bu konuda daha çok muzdarip.
Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkisel destek tavsiye
ediyoruz. Satışlarımızda son 15 günden beri artış var” ifadelerini kullandı.
Abdullah Đçöz ayrıca gribal enfeksiyonlara karşı kullanılacak bitkisel ürünleri söyleyerek,
“Bununla ilgili alternatif tıp olarak adaçayı, gülhatmi, zencefil, karanfil, okaliptüs gibi
ürünlerin sıkça tüketilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5053.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri'nin Đhracatı Masaya Yatırıldı
Kayseri Ticaret Odası 8KTO) ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen
toplantıda, Kayseri'nin ihracatının geliştirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.Toplantının
açılışında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası 8KTO) ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen
toplantıda, Kayseri'nin ihracatının geliştirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.
Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, globalleşen dünyada
üretilen her bir malın ve hizmetin öneminin ne kadar büyük olduğunu herkesin çok iyi
bildiğini ifade ederek, ''Bu mal ve hizmetin dış pazarlarda kendine yer bulması çok daha
önemlidir. Çünkü ülkeler, gayri safi milli hasılalarını ancak dış ülkelerle yaptıkları ticaret ile
artırabilir ve cari açıklarını da bu yolla azaltabilirler. Đhracatımızı artırabilmek ve dış
pazarlarda sürekli yer alabilmek için belli başlı şartları yerine getirmiş olmamız
gerekmektedir. Đşletmelerin faaliyetlerinde; enerji başta olmak üzere tüm girdilerde süreklilik
arz eden uygun fiyat dengesi, en az maliyete ulaşılabilirlik, pazara ulaşım yollarının açık
olması ve bunun gibi daha bir çok kriter olumlu yönde seyretmelidir. Bunların dışında
devletin sağlayacağı vergi ve diğer konulardaki istisnalar da ihracatın gelişimine olumlu katkı
sağlayacaktır'' dedi.
Kayseri’nin ihracattaki durumuna da değinen Hiçyılmaz, şunları kaydetti:
''Türkiye’nin ihracatının teknolojik dağılımının 2000 yılından günümüze nasıl değiştiğini
incelediğimizde; 52 ilimizde hem yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının payının hem de orta
teknolojili ürünlerin ihracatının payının, artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Yıllık 1,6 milyar
dolar tutarındaki toplam ihracatı içinde Kayseri, Orta ve ileri teknolojili mal ihracatı
başlığında, 280 milyon dolarlık ihracat ile 12. sırada bulunmaktadır. Çeşitlilik performansı
hesaplanan illerimizden, ihracata konu malların üretiminde en çok çeşitliliğe sahip olan ilk on
ilimiz arasında Kayseri de yer almaktadır. Sıçrama yapabilecek ilk 20 il sıralamasına
bakıldığında da Kayseri ismini görmekteyiz.Yeni nesil yatırım teşvikleri alanında ise 20 ilden
oluşan listede Kayseri yerini almaktadır.Sıradan olmayan ürünler ihraç eden çeşitliliği yüksek
iller arasında da Kayseri ismini görmemiz mümkündür.Kayseri, 2013 yılı rakamları kesin
olmamakla birlikte 1,7 milyar dolar seviyesinin de üstüne çıkacak gibi görünmektedir.
Bu verdiğim bilgiler ışığında şu sonuca varabiliriz. Kayseri, binlerce yıllık geçmişiyle; ticaret
ve sanayi ile yoğrulmuş insan gücü ile çok önemli bir merkezdir.
1 milyon 300 bine yakın nüfusumuz, 17 milyar dolar yıllık gelirimiz ve 11.000-13.000
dolarlık kişi başı milli gelirimiz var. 1,6 milyar dolarlık ihracat yapan ve dış ticaret hacmi ise
yaklaşık 3,5 milyar dolar olan bir şehiriz. Geçmişle bu günü kıyasladığımızda, Kayseri’de
zaman içerisinde ihracat yapan firmalarının arttığını, ortalama firma ölçeğinin büyüdüğünü,

rekabetle baş edebilmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesine gidildiğini, teknolojiye yatırım
yapıldığını ve yenilikçi ürün tasarlandığını görmekteyiz. Tarımı, sanayisi ve hizmetler
sektörüyle Kayseri’nin, Türkiye’de işler iyi gittiğinde bu imkânlarıyla en fazla kişi başına
15.000 dolar gelir seviyesine gelebileceği öngörülmektedir. Kayseri’nin 15.000 dolar
seviyesine gelmesi, şehrimiz için aslında çok da zor olmayacaktır. Ancak, 15 binden daha
yukarı çıkarabilmek için yeni teknolojiler ve yeni politikalar üretmek gerekecektir.''
Hiçyılmaz, Kayseri’nin daha iyi bir konuma gelebilmesi için orta düzey teknolojiden orta üstü
teknolojiye geçmesi, hatta daha yukarılarda teknoloji uygulaması gerektiğini belirterek, ''Kısa
vadede ise, Kayseri’nin ulaşılabilirliği artırılmalıdır. Yani, dört bir yöne, liman kentlerine hızlı
tren yoluyla taşımacılık yapılması, şu anda bölünmüş yol vaziyetindeki yollarımızın otoyol
seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Hava limanına uluslararası hüviyet kazandırılmalı ve
daha da genişletilmelidir.
Türkiye’nin 2023 hedefinde, Kayseri’nin hangi noktada olmasını istersiniz diye bir soru
sorulsa, buna cevap olarak, 2023 Kayseri’sinde istihdam rakamının 300 bine varması ve
ihracatçı firma sayımızın ise 1.500’e ulaşması gerektiğini söyleyebiliriz'' ifadelerini kullandı.
2023 yılında, Kayseri olarak ihracatın 7 milyar dolar ve kişi başına düşen milli gelirin 20-25
bin dolar seviyesine ulaşabileceğini ümit ettiğini vurgulayan Hiçyılmaz, ''Kayseri Ticaret
Odası olarak geçtiğimi günlerde Kuzey Irak’ta Erbil kentinde bir ofis açılmasına ilişkin
toplantıyı da gerçekleştirdik. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması açısında hem eğitim
faaliyetlerimiz ile hem de icraatımızın birarada olması gerekir. Ürettiğimiz ürün ve malların
pazarlamasını iyi şekilde yapmamız gereklidir. Bu sebeple Kuzey Irak’ta Erbil’de ofis
açılmasıyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ile çalışmalarımız devam etmektedir'' diye
konuştu.
KTO Başkanı Hiçyılmaz'ın konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı Đhracat Genel
Müdürlüğü, Şube Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatta Ekonomik Bakanlığı'nın firmalara
sağladığı imkanlar ve ihracatın geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5054.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đşte Başbakan Erdoğan'ın Mal Varlığı
Hüseyin Çelik, Erdoğan'ın mal varlığıyla ilgili eleştirilere "Başbakanlık.gov.tr'ye girin,
Başbakan bölümüne tıklayın ve mal varlığını görün." dedi.
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AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığına dair
yapılan eleştirilere çok sert cevap verdi.
KILIÇDAROĞLU ELEŞTĐRMĐŞTĐ

Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında "Başbakan çıkıp mal varlığını açıklayabiliyor
mu?" diyerek çok sert açıklamalar yapmıştı. Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili açıklama ise
bugün Hüseyin Çelik'ten geldi.
ÇELĐK: TIKLAYIN, MAL VARLIĞINI GÖRÜN
Hüseyin Çelik konu ile ilgili şu şekilde konuştu: "Başbakan çıkıp mal varlığını açıklayabiliyor
mu diyor. Başbakanlığın sitesine lütfen girin. Başbakan bölümünü tıklayın. Başbakan
özgeçmişinin altına koymuş ve sürekli güncelleniyor. Başbakan, başbakan olduğundan beri
var. Her milletvekilliği döneminin başında her vekil mal beyanını meclise verir. Biz getirip de
Sayın Kılıçdaroğlu'na verecek değiliz mal beyanımızı. Hangi kuruluş isterse alıp öğrenebilir.
Bütün halka çağırda bulunuyorum. Başbakanlık.gov.tr'ye girin, Başbakan bölümüne tıklayın
ve mal varlığını görün."Başbakanlık sitesinde Başbakan Erdoğan'ın malvarlığı aynen şu
şekilde:
Mal Beyanı
16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mal beyanı
aşağıda sunulmuştur.
A - TAŞINMAZ MAL BĐLGĐLERĐ
Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)
B - BANKA VE MENKUL DEĞERLER
Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 $
C- ALACAKLAR
500.000 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5055.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Taş Medreseli Ülkücüler Başkan Özmen’i
Makamında Ziyaret Etti
Taşmedreseli Ülkücüler Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’i makamında ziyaret
etti.Kayseri Taşmedreseli Ülkücüler Derneği Başkanı Gazi Gülmez ve beraberindeki heyeti
makamında kabul eden Bünyan Belediye başkanı Mehmet Özmen, ziyaretten...
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Taşmedreseli Ülkücüler Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’i makamında ziyaret etti.
Kayseri Taşmedreseli Ülkücüler Derneği Başkanı Gazi Gülmez ve beraberindeki heyeti
makamında kabul eden Bünyan Belediye başkanı Mehmet Özmen, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Taşmedreseli Ülkücüler Derneği Başkanı Gazi Gülmez’e Bünyan
Belediyesi amblemli tabak hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5056.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Bünyan’da Bir Kişi Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlendi
Bünyan’da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.Edinilen
bilgiye göre Karakaya kasabasında meydana gelen olayda F.Ö.’nün evinde yaktığı sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.Bünyan...
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Bünyan’da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Karakaya kasabasında meydana gelen olayda F.Ö.’nün evinde yaktığı
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.Ö.’nün yapılan tedavisi sonrasında taburcu edildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5057.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Mhp Belediye Başkan Adayları Pazar
Yerlerinde
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir ve Merkez Đlçe Belediye Başkan Adayları seçim
gezilerine Yenişehir ve Belsin Pazar yerleri ile devam etti. Esnafların sıkıntılarını dinleyen
Belediye Başkan Adayları, Kayseri halkı ve esnafı ile buluşmak...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir ve Merkez Đlçe Belediye Başkan Adayları seçim
gezilerine Yenişehir ve Belsin Pazar yerleri ile devam etti. Esnafların sıkıntılarını dinleyen
Belediye Başkan Adayları, Kayseri halkı ve esnafı ile buluşmak için Pazar yerlerini ziyaret
ettiklerini, esnafların sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran Milliyetçi Hareket
Partisi Belediye Başkan Adayları, çalışmalarını Mahalle Pazarlarının kurulduğu alanda devam
ettirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Levent Mete, Yenişehir Semt Pazarını ziyaret etti. Esnaf ve Mahalle
Sakinleri ile buluşan adaylar, Mahalle Sakinleri ve Pazarcı esnafından oy istedi. Semt Pazarı
esnafları, Pazar yerinin kapalı Pazar yeri olmasını isteyerek, hiçbir Belediye Başkanının Semt
Pazarı ziyaret etmediğinden dert yakındı.
Belediye Başkan Adaylarının Semt Pazarı ziyaretlerinin ikinci adresi Belsin Semt Pazar yeri
oldu. Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Özsoy, Belsin Semt Pazar yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafının tezgahında satış
yapan Belediye Başkan Adayları, sadece seçim döneminde değil her zaman esnafın ve
vatandaşın yanında olacaklarını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5058.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Uğurlu’dan Çalışan Gazetecilere Kutlama
Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri Đl Müdürü Mehmet UĞURLU 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.UĞURLU açıklamasında basının,
demokrasilerde vazgeçilmez bir unsur olduğunu, son yıllarda ülkemizde ve...
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Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri Đl Müdürü Mehmet UĞURLU 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
UĞURLU açıklamasında basının, demokrasilerde vazgeçilmez bir unsur olduğunu, son
yıllarda ülkemizde ve dünyada basın ve medyaya olan ilginin daha da arttığını belirterek,
ilkeli, tarafsız, kamu yararına çalışan gazetecilerin toplumsal barışa hizmet eden, milletin
sesi,soluğu olduğunu kaydetti.
UĞURLU açıklamasında şu cümlelere yer verdi: “Ülkemizde basın çalışanları bir dönem
hiçbir hak ve hürriyete sahip değillerdi. Sözleşmesiz. Sendikasız, izinsiz, mesaisiz, sigortasız
dönemler geçirdiler. Ancak 1961 yılında 10 Ocak’ta 212 adıyla bilinen ilk kanuni düzenleme
ile çalışan gazeteciler bazı haklarına kavuşabildi. O nedenledir ki 1961 yılından itibaren 10
Ocak tarihi, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmış ve kutlanmaya devam etmektedir.
Elbette basın ve medya çalışanları kar kış demeden son derece özverili bir şekilde toplumu
bilgilendirmeye çalışmakta ve de bunu en süratli şekilde yapma gayretinde. Đletişim aygıtları
gelişiyor. Sosyal medya ve internet medyası basın çalışanlarının daha bir rekabetle çalışması
ve koşturmasını gerektiriyor. Hal böyleyken çalışan gazetecilerin yaşam şartlarının ve
haklarının daha iyileştirilmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile tüm basın ve medya
çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5059.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan 10 Ocak Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ‘10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’ dolayısıyla açıklama yaptı.Başkan Hiçyılmaz, demokrasinin temel
taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ‘10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’ dolayısıyla açıklama yaptı.
Başkan Hiçyılmaz, demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber
alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti. Hiçyılmaz, basının kurumlarla bireyler
arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini
söyledi.
Hiçyılmaz, Türkiye’nin gelişen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli
basının katkısının büyük olduğunu vurguladı. Hiçyılmaz, gazetecilerin kamuoyunu
bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik
haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini
kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Basın mensuplarımız; ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir gözle aktararak,
vatandaşın doğru ve eksiksiz bilgi alma hakkına katkı sağlayarak, milletin vicdanının sesi
olmaktadırlar. Basınımızın güzide temsilcileri, her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin
görevlerini yerine getirerek şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bir anlamda
kamu görevi yapan tüm basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar,
aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu daha nice yıllara erişmelerini dilerim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5060.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Terziler Ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası
Genel Kurula Gidiyor
Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası 18. Olağan Genel Kurulu'nu
yapacak.Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası tarafından yapılan açıklamada, 5
bin 362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun...
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Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası 18. Olağan Genel Kurulu'nu yapacak.
Kayseri Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası tarafından yapılan açıklamada, 5 bin 362
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 42. maddesi gereğince 4 Şubat’ta
18. Olağan Kurulu'nu yapacağını bildirildi. Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan
kurulda, gündemdeki maddeler görüşülecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kurulun 12 Şubat’ta yeniden toplanacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5061.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, '10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü' dolayısıyla açıklama yaptı. Hiçyılmaz, demokrasinin temel taşlarından olan
basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, '10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü' dolayısıyla açıklama yaptı. Hiçyılmaz, demokrasinin temel taşlarından olan
basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirterek,
basının kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunması için
önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.
Hiçyılmaz, Türkiye’nin gelişen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli
basının katkısının büyük olduğunu vurguladı. Hiçyılmaz, gazetecilerin kamuoyunu
bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik
haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini ifade
etti.
Başkan Hiçyılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''Basın mensuplarımız; ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir gözle aktararak,
vatandaşın doğru ve eksiksiz bilgi alma hakkına katkı sağlayarak, milletin vicdanının sesi
olmaktadırlar. Basınımızın güzide temsilcileri, her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin
görevlerini yerine getirerek şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bir anlamda
kamu görevi yapan tüm basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar,
aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu daha nice yıllara erişmelerini dilerim.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5062.html

Erişim Tarihi: 13.01.2014

Bu Düzenlemeyle herkesin yüzü gülecek
40 bin muhtaç yaşlı ve engelliye 'aylık harçlık' ödenecek. Gazi çocuğuna ücretsiz kolej,
kimsesiz çocuğa kamuda iş fırsatı sunulacak.
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Geniş kitlelere yönelik önemli düzenlemeler için düğmeye basıldı. Kamu çalışanlarının
heyecanla beklediği düzenlemeler için geri sayım başladı. Yaşlılara, engellilere ve binlerce
çocuğa da müjde geldi.
4C'LĐLER KONUŞULDU
Ekonomi bakanları, önceki gün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, Kamu
Personel Danışma Kurulu'nda konuşulan konuları masaya yatırdı. 4C'lilere kadro, memura
disiplin affı, 2005'ten sonra görev başlayan personele bir derece verilmesi gibi 20'ye yakın
konu toplantıda ele alındı. Edindiğimiz bilgiye göre; bunların bir çoğunda mutabakata varıldı.
Bazılarında ise çalışma yapılması kararlaştırıldı. Kamu çalışanlarının heyecanla beklediği bu
konuların bu ay sonuna kadar çözülmesi bekleniyor. Karara bağlanan düzenlemelerin torba
yasa tasarısına konulabileceği ifade ediliyor.
KĐMSESĐZE DESTEK
Önceki gün Meclis'e sunulan bir torba tasarı da muhtaç engelli ve yaşlılar ile binlerce çocuğa
müjde içeriyor. Hükümet, yaklaşık 40 bin bakıma muhtaç engelli ve yaşlı için ilk defa 'aylık
harçlık' uygulamasını başlatacak. Tasarı ile sosyal hizmet kuruluşları, özel bakım merkezleri
ve Darülaceze müessesinde ücretsiz bakılan engelli, yaşlılara devlet tarafından her ay hiçbir
kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek. Harçlığın miktarı Aile Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı'nca belirlenecek. Ayrıca binlerce gazi çocuğu ile kimsesiz çocukların kolejde
ücretsiz eğitim görmesini sağlayacak sistem de başlayacak. Düzenleme yaklaşık 20 bin
çocuğun eğitimini ilgilendiriyor. Tasarının yasalaşması ile gelecek bir başka düzenleme ise
yetiştirme yurtlarında kalan tüm çocukların kamuda istihdam edilmesi ile ilgili. Daha önce
sadece 18 yaşını kurum bakımında dolduran çocuklara bu hak verilirken, tasarının
yasalaşması ile kurum bakımında en az 2 yıl kalan tüm çocuklar, kamu kurumlarının binde bir
oranındaki kadrolarına yerleşme hakkına sahip olacak.
TEK TAŞ YÜZÜK EL YAKMAYACAK
Hükümet, elmas, pırlanta gibi kıymetli taşların ihracatını artırmak, ithalatında ise frene
basmak için vergi düzenlemesi yapıyor. Meclis'e sunulan torba tasarıya göre; kıymetli taşlarda
uygulanan yüzde 20'lik ÖTV kaldırılarak, şimdiye kadar oranı sıfır olan KDV yüzde 18'e
çıkarılıyor. Pırlanta gibi kıymetli taşları hammadde olarak ithal ederek işleyen üretici ÖTV
ödemeyecek. Böylece, yüzük, kolye gibi ziynet eşyaları daha ucuza mal olacak. Ayrıca ön
ödemeli hatlardaki (kontörlü) mobil internete vergi indirimi öngörülüyor. GSM aboneleri,

hatlarına yükledikleri TL'yi mobil internette kullandığında yüzde 25 yerine yüzde 5 ÖTV
ödeyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5063.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

2023'TE BU KADAR OLACAĞIZ
TÜĐK verilerine göre Kayseri'nin 2023 yılında nüfusu 1.488.752 kişi olacak. Đşte Kayserinin
yıllara göre nüfus artış oranı.
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2013 nüfusu: 1.295.486
2014 nüfusu: 1.315.801
2015 nüfusu: 1.335.885
2016 nüfusu: 1.355.754
2017 nüfusu: 1.375.408
2018 nüfusu: 1.394.834
2019 nüfusu: 1.414.026
2020 nüfusu: 1.433.004
2021 nüfusu: 1.451.785
2022 nüfusu: 1.470.371
2023 nüfusu: 1.488.752
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5064.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ersin Fener, Mmo Kayseri Şube Başkan
Adaylığını Açıkladı
Makine yüksek mühendisi ve mevcut şube saymanı Ersin Fener, Makine Mühendisleri Odası
(MMO) Kayseri şube başkanlığına adaylığını açıkladı.MMO Kayseri Şubesi Toplantı
Salonu’nda basın açıklaması düzenleyen Ersin Fener, “Her geçen...
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Makine yüksek mühendisi ve mevcut şube saymanı Ersin Fener, Makine Mühendisleri Odası
(MMO) Kayseri şube başkanlığına adaylığını açıkladı.
MMO Kayseri Şubesi Toplantı Salonu’nda basın açıklaması düzenleyen Ersin Fener, “Her
geçen gün büyüyerek güçlenen odamız 12. Olağan Genel Kurulu’nu 18-19 Ocak 2014
tarihinde gerçekleştirecektir. MMO Kayseri Şubesi oyarım asra yaklaşan geçmişi ile Kayseri
ve bölgesinin yanı sıra ülke genelinde de adından övgüyle söz ettiren saygın bir kurum ve
etkin bir meslek odası olarak bölgemizin guru olmuş ve olmaya da devam edecektir. Odamız,
kuruluşundan günümüze bütün üyelerinin içten ve samimi katkıları ile gelişmiş şube ve il
temsilciliklerinde ki bütün üyeleri ile hep beraber olmuş, meslek odaklı birlik ve beraberlik
anlayışının takdire şayan örneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yoluna
devam edecektir” dedi.
Ersin Fener ayrıca, “8 yıldır görev alan ve son 2 yılını şube saymanı olarak geçirmiş bir
meslektaşınız olarak kurullarımızın şahsıma teveccühleri neticesinde talip olduğum görevin
sorumluluğu ve şuuru ile 12. Olağan Genel Kurulumuzda MMO Kayseri Şubesi yönetim
kurulu başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5065.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi
Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Başkanı Derviş
Kilci:
Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısında görüşülen gündem maddesi, Sarıoğlan Burunören
köyü mevkiinde Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait kum, çakıl
ocağı işletme ruhsat süresinin 5 yıl uzatılması konusunun...
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Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısında görüşülen gündem maddesi, Sarıoğlan Burunören
köyü mevkiinde Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait kum, çakıl
ocağı işletme ruhsat süresinin 5 yıl uzatılması konusunun oy birliği ile reddedilmesinin
ardından açıklama yapan Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Derviş Kilci, "Şirketimiz haklıdır ve mağdur edilmiştir. Biz bu saatten sonra
haklarımızı mahkemede arayacağız" dedi.
Đl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısının gündem maddesi, Sarıoğlan Burunören köyü
mevkiinde Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait kum, çakıl ocağı
işletme ruhsat süresinin 5 yıl uzatılması konusunun oy birliği ile reddedilmesinin ardından

konuyla ilgili açıklama yapan Kilciler Grup Đnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Kilci, "Verilen karar açık ve nettir. Đl Genel Meclisi
üyelerinin hür iradelerine milletvekilleri tarafından kelepçe vurulmuş ve siyasi baskıyla grup
kararı alarak bizim lehimize sonuçlanması gereken ruhsat temditi sonuçlanmamıştır,
olumsuzluğa itilmiştir. Şirketimiz haklıdır ve mağdur edilmiştir. Biz bu saatten sonra
haklarımızı mahkemede arayacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5066.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Bbp’den
Ziyaret

Kayseri

Gazeteciler

Cemiyeti’ne

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri Đl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve belediye başkan
adayları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Veli Altınkaya’yı ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti...
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri Đl
Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve belediye
başkan adayları, 10 Ocak Çalışan

Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret
etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınka, “Siyasi partiler demokrasilerin olmazsa olmazıdır. 7 Ocak Türkiye’de çok partili
hayata geçişin belki de anlamlı günlerinden biriydi. Demokrat Parti’nin kuruluş
yıldönümüydü. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Atatürk kendi kurduğu ve genel
sekreterliğini yaptığı Halk Fırkasından sonra da çeşitli siyasi partilerin oluşumunu da
istemiştir. Epeyce bir sıkıntılı süreçten sonra Türkiye çok partili demokratik hayata geçti. Bu
şüphesiz sevindiricidir. Bu manada BBP’de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bizim hemşerimizdir.
Sivas ile Kayseri kardeştir. Hiç ayrımız gayrımız olmaz. Kayseri uzun yıllar Sivas iline bağlı
bir şehirdi. 1914 yılına kadar Kayseri’nin bağlı olduğu bir vilayettir” dedi.Radyo ve
televizyonlara seçim sürecinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında da bilgiler veren
Altınkaya, “2007 seçimlerinde adayların ekrana çıkması değil de, sandığa gideceğimiz
günden önce ki Cuma günü saat 24:00’de normalde siyasi partilerin haberlerini radyo ve
televizyonların bitirmesi lazımdır. Onu ihlal ettiğimiz gerekçesi ile Kayseri’de yapılan suç
duyurusu üzerine 5 ay mahkumiyet almıştım. Bunu mahkeme para cezasına çevirdi. Mümkün
olan oranda özellikle radyo ve televizyonlar için söylüyorum. Seçim kurulu ve RTÜK bunu
takip ediyor. Mümkün olduğu kadar buna dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.BBP Kayseri Đl
Başkanı Yaşar Bekir Soğman da, “Hakikaten gazetecilerimiz ve muhabirlerimiz zor şartlar
altında, gecesi gündüzü olmadan bize haber ulaştırmak için çalışıyorlar. Kayseri’de ki
arkadaşlarımız zor şartlar altında çalışırken, yerel gazetelerimizin de ceza aldıklarını duyduk.
Bunun cemiyet olarak yada toplu olarak değerlendirilmesini gerekirse biz siyasiler olarak bu
işe destek olunmasını isteriz. Yerel gazetelerin ayakta durması hakikaten çok zordur. Tek
sesliliğe düşürülmemesi adına da önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
BBP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Saraçoğlu da, “Memleketimizde son
gündemler çok farklıdır. Kayserimizin gündemi daha da farklıdır. Biz yola çıktık. Sefere
çıktık. Gazetelerden başladık. Yerel gazetelerimizi ziyaret ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5067.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Özhaseki'den Gazeteciler Günü Mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'
münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Mesajında gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna vurgu
yapan Başkan Özhaseki, önemli bir toplumsal görevin yerine getirildiğinin...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'
münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Mesajında gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna vurgu
yapan Başkan Özhaseki, önemli bir toplumsal görevin yerine getirildiğinin altını çizerek,
"Halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında bu görevi yürüten basın mensupları
desteklenmeli ve onlara iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Elinde fotoğraf makinesi veya
kamerası ile soğuk sıcak demeden zor şartlar altında haber peşinde koşan muhabirinden

sayfasını çizen, haberini montajlayan tüm basın çalışanları gerçekten önemli bir işe imza
atmaktadırlar. Bununla birlikte her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların,
yayıncılık yapanların çabaları takdire şayandır. Bütün zorluklarına rağmen bu mesleği yürüten
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu
gelişmelere vesile olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5068.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Đl Genel Meclisinde Yumruklu Kavga
Kayseri Đl Genel Meclisi'nde çıkan tartışmada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan
Vekili Halit Demir, AK Parti Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akif Başer'e yumruk attı.Đl
Genel Meclisi'nde konuşan MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir,...
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Kayseri Đl Genel Meclisi'nde çıkan tartışmada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan
Vekili Halit Demir, AK Parti Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akif Başer'e yumruk attı.
Đl Genel Meclisi'nde konuşan MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, Sarıoğlan ilçesinde
bulunan bir kum ocağına ruhsat verilmesi ile ilgili AK Partili üyelerle tartıştı. Salondaki
tartışma, toplantı bitişinde dışarıda da devam etti. Dışarıda süren tartışma sırasında Demir,
AK Parti Sarıoğlan Đl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akif Başer'in boğazını sıktı. Demir
Başer'e yumruk aterken, taraflar diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5069.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Gesi-ildem Fatih Mahallesinde Kuran Kursu
Đçin Yer Tahsisi Yapıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe Müdürlüğünün talepleri
üzerine Gesi Đldem bölgesinde yapımı tamamlanan Melikgazi Đldem Sosyal ve Spor tesisleri
içerisinde Kur’an Kursu Merkezi olarak yer tahsis edildiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe Müdürlüğünün talepleri
üzerine Gesi Đldem bölgesinde yapımı tamamlanan Melikgazi Đldem Sosyal ve Spor tesisleri
içerisinde Kur’an Kursu Merkezi olarak yer tahsis edildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Meclisince oybirliği ile alanın karar neticesinde Đldem bölgesine Kur’an
Kursu için tesis içinde yer tahsis edildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Önemli olan
Melikgaziye yatırım, Melikgazililere hizmet etmektir. Bunun için illaki Belediye olacak diye
bir anlayışımız yoktur. Birçok kez kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör, dernek, oda ve
mesleki oda ile kurumlar vasıtası ile hizmet sunuyoruz. Zaten Kayseri Belediyeciliğinin
temelinde istişare, iş bölümü, paylaşım ve koordinasyon vardır. Son örneğini Đlçe
Müftülüğümüzün talebi olan ve bölge halkının ihtiyacı alan Kur’an Kursu talebini haklı ve
yerinde bulduk. Sosyal ve Spor tesislerimizden kendilerine yer tahsisi yaptık. Sonuçta
kazanan Melikgazi ve Đldem halkı olmuştur“ dedi.
Melikgazi Belediyesi sosyal ve spor tesislerin birinci katının tahsis edildiğini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe Müftülüğüne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis
edildiğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin bütünlük arz etiğini bir yere sadece yol,
kaldırım ve park yapmakla belediyecilik hizmetinin bitmediğini o bölgenin eğitim, sağlık,
ibadet, güvenlik ve spor ile ilgili diğer kamu yatırımlarına da yardımcı olmak gerektiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5070.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Melikgazi Yine Çiçek Açacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve doğa dostu Melikgazi Belediyesi
olarak 2014 yılı için yapraklı ve yapraksız fidan, meyve fidanı, süs bitkisi, çim tohumu ve
mevsimlik çiçek olmak üzere 5 ayrı türde toplam 49 cins...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve doğa dostu Melikgazi Belediyesi
olarak 2014 yılı için yapraklı ve yapraksız fidan, meyve fidanı, süs bitkisi, çim tohumu ve
mevsimlik çiçek olmak üzere 5 ayrı türde toplam 49 cins çiçek ve fidan alımı yapılacağını
söyledi. Toplam 49 cins, çiçek, çiçek tohumu, fidan alımı için yapılan ihaleye toplam 18
firmanın katıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Her geçen gün büyüyen ve planlı
gelişen Melikgazi ilçemizde yeni açılan park, bahçe ve yeşil alanları yeşillendirmek üzere
çınar, ıhlamur, dış budak gibi yapraklı fidanlar ile çam çeşitleri dikiyoruz. Çünkü
Melikgazi’nin geneli yeşil bitki örtüsü ile çevrelidir. Özellikle Hisarcık, Kıranardı, Gesi,
Gürpınar doğal alanları ile adeta saklı cennet bahçelerdir. Bu güzelliği ve bütünlüğü

bozmamak için her yıl fidanlar alıyor ve halkında katılımı ile bunları toprak ile
buluşturuyoruz“ dedi. Meyve bahçelerinin yer aldığı yerleşim bölgelerindeki Melikgazililer
için 20 bin meyve fidanı alınacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı için 30
bin yapraklı ağaç, 4.000 kğ 3 çeşit çim tohumu, 3.000 adet süs bitkisinin Melikgaziyi
süsleyeceğini kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç, yaz aylarında hem görsel zenginlik hem
de güzel çevre için 250 bin adet mevsimlik çiçeğin parkları, kavşakları ve çiçek bahçelerini
süsleyeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5071.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Toplum Đçin Tarafsız Basın Bir Đhtiyaç
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, tarafsız basının demokratik toplumun gözü-kulağı
ve bir ihtiyacı olduğunu söyledi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir
açıklama yapan Başkan Bekir Yıldız, basın özgürlüğü...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, tarafsız basının demokratik toplumun gözü-kulağı
ve bir ihtiyacı olduğunu söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Bekir Yıldız,
basın özgürlüğü toplumun temel hak ve hürriyetlerinin korunması için ne kadar önemli bir
ihtiyaçsa, tarafsız basının da toplum için zorunlu bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Başkan Bekir Yıldız,” Haber verme, bilgilendirme, eğitim gibi önemli görevleri olan basının
tabii olarak toplumun yararına hareket etmesi ve bağımsız olması beklenmektedir. Kayseri’de
işini hakkıyla yapmak için şevkle, fedakarca çalışan basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, güzel ve başarılı haberlere ulaşmalarını dilerim" şeklinde
sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5072.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Emniyet Erciyes Güzergahında Denetimlerini
Artırdı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı güzergahında yapılan denetimlerde 323
araçtan 21’inin kış lastiği olmadığı, 13’ünün ise muayenesinin bulunmadığı ortaya
çıktı.Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı güzergahında yapılan denetimlerde 323
araçtan 21’inin kış lastiği olmadığı, 13’ünün ise muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 ve 5 Ocak tarihleri arasında Erciyes
Dağı güzergahında denetim yapıldığı bildirildi. Yapılan denetimlerde, 323 araçtan 21’ine kış
lastiği, 13’üne muayenesi olmadığı, 1 otomobile sigortası olmadığı, bir otomobile ise dur
ikazına uymadığı, 4 otomobile kırmızı ışıkta geçtiği için işlem yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca denetimlerde Fazla yolcu taşıyan bir araç, belgesi olmayan bir sürücüye ve trafiği
tehlikeye düşüren iki sürücüye de işlem yapıldığı bildirildi.
Ayrıca kontrollerde 278 aracın ise kış lastiğinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5073.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

KĐMDER’ĐN YABANCI FUTBOLCULARI
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği ( KĐMDER )’in Kayseri’de okuyan yabancı
öğrencilerle düzenlediği futbol turnuvaları büyük ilgi görüyor.
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KĐMDER Başkanı Avukat Seyit Halil Yüzgeç, Kayseri’de bulunan ve Germirli Đmam Hatip
Lisesinde okuyan yabancı öğrencilerle her hafta halı saha maçları yaptıklarını belirterek, “
Şehrimize misafir olarak gelen 9. Sınıf öğrencileri ile birlikte halı sahada futbol turnuvaları
düzenliyoruz” dedi.
Kültürel kaynaşma adına sporun büyük önemi olduğuna dikkat çeken Başkan Seyit Halil
Yüzgeç, “ Gençlerimize yabancı falan demeden hepimizin bir olduğu fikrini anlatmaya ve
onlara Kayseri insanının misafirperverliğini gösterme adına bu tür etkinliklerimiz sürecek
”dedi.

KĐMDER’in futbol turnuvalarını izleyen Kayserililerde çok güzel bir etkinlik olduğunu dile
getirerek, “ Bu öğrenciler yarın ülkelerine döndükleri zaman Kayseri ve halkıyla ilgili güzel
anılarını anlatarak, birer kültür elçimiz olacaklardır” diye konuştular.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5074.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Erdoğan II. Abdülhamid Han'ın izinde
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya ziyareti hem tarihi olarak hem de dünya siyaseti
açısından büyük önem arz ediyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya ziyaretinin tarihi kodlarına bakıldığında 2.
Abdülhamid'in uyguladığı politikanın izlerini görüyoruz. Öncelikle Japonya ziyaretinde
yapılan stratejik ortaklık ve teknoloji odaklı işbirliği Abdülhamid'in 124 yıl önce tohumlarını
attığı bir siyasetin yansımasıdır.
Bugün de Singapur'da bir dizi temasta bulunan Erdoğan'ın programında ziyaret ettiği bir isim
Türk siyasi tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Ahmet Ataullah Efendi. Ahmet
Ataullah Efendi Singapur'da Abdülhamid'in görevlendirdiği ilk büyükelçi ve aynı zamanda
bölge müslümanlarının sorunlarını çözmek amacıyla da donatılmış abide bir şahsiyet.
Bugün Erdoğan'ın Uzakdoğu'ya yaptığı ziyaretler stratejik manada Abdülhamid'in Uzakdoğu
politikasının bir tezahürü. Dünya devleti olmanın bir yolunun Asya'dan geçtiği bilinen bir
gerçek ve Türkiye buraya 10 yıldır gerekli yatırımlarını yapmakta. Başbakan'ın Singapur
ziyareti hem oradaki müslümanlara bir ahde vefa hem de adım adım Abdülhamid'in çizdiği
cihanşumul siyaseti takiptir.
Şimdi Erdoğan'ın mezarını ziyaret edeceği Ataullah Efendi'nin abide şahsiyetini tanıyalım...
Osmanlı Đmparatorluğu ile Singapur arasındaki ilk temas ve ilişkiler 19. yüzyılın ortalarında
kurulmaya başlamıştı. Güney Yemen'den Malay, Johor ve Singapur'a gelen Hadramutlu Arap
tüccar ailelerinden "El-Cüneyd" ailesi, Osmanlıların bölgeyle temasında önemli rol oynamış
ve bunlardan "Seyyid Abdullah El-Cüneyd", 21 Temmuz 1864'te Fahri Osmanlı Konsolosu
olarak tayin edilince Güneydoğu Asya'daki ilk Osmanlı diplomatik temsilciliği Singapur'da
açılmıştı.
SĐNGAPURLU MÜSLÜMANLARIN TÜRKĐYE SEVGĐSĐ
Osmanlı Đmparatorluğu'na büyük sevgi ve sempati besleyen Singapurlu Müslümanlar,
"Osmanlı ile ilgili her türlü haberi yakından takip ediyorlardı. Örneğin, 1874 sonlarında
Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Arap tüccarlar, Cava'daki akrabalarının yardımıyla bölgeden
topladıkları 100.000 Đspanyol pesosunu Osmanlı idaresine göndermişlerdi." Japonya'ya
gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, 15 Kasım 1889-22 Mart 1890 tarihleri arasında Singapur
limanında demirlediği vakit, Singapur'da ve Sumatra'da büyük yankı uyandırmıştı.

Singapur Müslümanları bu ilginin bir benzerini de Çin'deki "Boxer Ayaklanması"
münasebetiyle Sultan II. Abdülhamid tarafından gönderilen "Nasihat Heyeti"ne
göstermişlerdi. Şair Nazım Hikmet'in dedesi olan Mirliva Enver Paşa başkanlığındaki bu
heyet, 10 Mayıs 1901'de Singapur'a gelerek burada bir süre kalmıştı. Kafileler halinde bu
heyeti ziyarete gelen Müslüman halk, o günden sonra Cuma namazı kılınırken minarelere
Türk bayrağı çekmeyi bir gelenek haline getirmişti.
O dönemde Singapur'da gayr-ı resmi Osmanlı Fahri Konsolosluğu'nu yapan Bağdatlı
Abdülhamid Efendi ve Kilis ile Süleymaniye'den gelen Osmanlı tüccarları, Heyet Başkanı
Enver Paşa'ya resmi bir konsolos atanması konusunda taleplerini iletmişler ve yardım
istemişlerdi. Fakat zaten o sıralarda 1897'de Hollanda'nın Batavya'da bir Türk
konsolosluğunun açılmasına onay vermesini örnek gösteren ve kendi menfaatleri
doğrultusunda Osmanlı eyaletlerinde temsilcilik açmak isteyen Đngiltere, Singapur'da resmi
bir Türk Konsolosluğu açılmasına olan itirazını kaldırmış ve 1900 yılından itibaren
Singapur'da bir Başkonsolosluk açılması konusundaki resmi yazışma ve çalışmalar başlamıştı.
Atanacak isim ise çoktan belirlenmişti.
BĐR OSMANLI AYDINI AHMET ATAULLAH EFENDĐ
Bu kişi, Sultan Abdülaziz döneminde Güney Afrika'ya, Đslâmi ilimleri öğretmek ve
Müslümanların arasındaki ihtilafları halletmek üzere gönderilen Şehrizorlu Ebubekir
Efendi'nin Mart 1865'te Cape Town'da doğan en büyük oğlu "Ahmed Ataullah Efendi" idi.
Ahmed Ataullah Efendi, ilk öğrenimini babasının yanında yaptıktan sonra Mısır'a gitmiş ve
Camiü'l-Ezher'den diploma aldıktan sonra 1881 yılında Ümit Burnu'na dönerek "Sandelbust
Brostoros ve Makellan Hollan Akademi adlı okulda, Đngilizce, Hollandaca, matematik,
coğrafya, genel tarih, genel siyaset, devletler arası ilişkiler, hesap, ziraat ve felsefe dersleri
okuyup" diploma almış, Arapça, Türkçe, Đngilizce, Hollandaca, Afrikanca ve Urduca bilen bir
alim-entelektüel Osmanlı idi.

CAPE TOWN MÜSLÜMANLARININ SEVGĐLĐSĐ

Güney Afrika'da ilk Türk-Osmanlı Mektebi'ni açmış olan babasının ardından "Ahmed
Ataullah Efendi'nin Cape Town Müslümanlarının üzerinde ilk büyük etkisi 1886'da Tana
Baru Đslam Mezarlığı'nın hükümet tarafından kapatılması üzerine çıkan "Mezarlık Đsyanı"
sırasında görülmüş, ayrıca Müslüman toplumun Hanefi-Şafi tartışmaları sonucu düştükleri
mezhepsel ayrılıktan kurtulmaları için gösterdiği çabalar ve aldığı başarılı sonuçlar sebebiyle
ile bütün Müslümanların takdir ve sevgisini kazanmıştı. "Mezarlık tartışmalarında Cape Town
Valisi ve diğer yetkililerle görüşmek için kendisine yetki verildiğinde bu vazifeyi çok iyi bir
şekilde yerine getirmiş, Cape Town Müslümanlarının liderlerinden Abdulburns ile Tana Baru
Mezarlık Komitesi'nde ve bu mücadelede en mühim rolü o oynamıştı." "Tana Baru
tartışmaları içinde yer aldıktan sonra, 1884'lerde artık burada kendisine ihtiyaç kalmadığını
düşünerek, Güney Afrika'nın daha iç kesimlerinde bulunan "Kimberley" şehrine gitmişti. Zira
babasının talebesi olan yerli hocalarla, Ebubekir Efendi'nin tayin ettiği Mekkeli Arap Hocalar,
Cape Town'daki eğitim faaliyetlerini kendi gayretleriyle devam ettiriyorlardı."
ABDÜLHAMĐD VE ATAULLAH EFENDĐ AVRUPA'YI TEDĐRGĐN ETTĐ
1884'te fahri muallim olarak faaliyet gösterdiği Kimberley'de Müslümanların güven ve
sevgisini kazanan Ahmed Ataullah Efendi, onların 180 imza ile Đstanbul'a müracaatları
sonucunda 1887 tarihinde Osmanlı Hamidiye Mektebi'ne resmi olarak atanmıştı. Güney
Afrika'da çalıştığı 17 yıl boyunca burada yaşayan Malay, Hint ve Güney Afrikalı
Müslümanların eğitimleri için yoğun faaliyetlerde bulunan, sivil toplum hareketleri ve
kurumlarıyla da yakından ilgilenen Ahmed Ataullah Efendi'nin Cape Town ve Kimberley'deki
hizmet ve gayretleri sonucunda kendisine Sultan II. Abdülhamid tarafından üçüncü rütbeden
Mecidi nişanı ve Đbtida Harici Đstanbul Müderrisliği derecesi verilmişti. Đngiltere'nin karşı
çıkmasına rağmen Kimberley Konsolosu olarak da görevlendirilen Ahmed Ataullah Efendi,
Đngiliz Müslümanlardan Abdullah Quilliam tarafından kurulan Liverpool Đslam Cemiyeti ile
irtibat kurmuş, cemiyetin Güney Afrika'da faaliyette bulunması için Cape Town ve
Transvaal'de şubeler açtırmıştı. Tüm bu çalışmalar ise Avrupa basını ve misyoner çevrelerince
telaş ve tedirginlikle karşılanmıştı.

SĐNGAPUR'DA ĐLK MUVAZZAF BAŞKONSOLOS
Eşi ve çocuklarını Đstanbul'da bırakarak 1 Temmuz 1901'de Singapur'a gitmek üzere yola
çıkan Ahmed Ataullah Efendi, bölgeye gelir gelmez büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle
karşılanmıştı. Konsolosluğun açılışı ve Sultan II. Abdülhamid'in 61. Doğum günü
münasebetiyle düzenlediği resepsiyonla çalışmalarına başlamıştı. Böylece "Singapur'daki ilk
muvazzaf Osmanlı Başkonsolosluğu, "Robinson Road No. 94" adresinde ve "The Imperial

Turkish Consulate" unvanıyla hizmete girmiş, Başkonsolos Ahmed Ataullah Efendi'nin fahri
kançılarlığını Seyyid Hamid Efendi, sekreterliğini ise Fransız Jalalodeen Bey yürütmüştü…

Singapur'da Türk Başkonsolosluğu açılması ve bu göreve Ataullah Efendi'nin atanması
Singapur basınında geniş yankı bulmuştu. Onun gelişinin ardından Singapur Müslümanlarının
Đstanbul'a gönderdikleri bağlılık mesajlarının sayısı hızla artmış, kendisi de iyi dostluklar
kurmuştu. Seylan ve Kolombo'da da aktif faaliyet yürüten Ahmed Ataullah Efendi, Seylan
Müslümanlarının en büyük sosyal örgütü olan Moorlar Birliği, Osmanlılar arasındaki
ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynamıştı. Singapur'da geçirdiği iki sene zarfında hem
Müslümanlar hem de Avrupalılar tarafından sevgi ve saygı gösterilen Ahmed Ataullah
Efendi, 9 Kasım 1903'te, Government House'da yapılan Singapur Valisi'nin yaş günü
kutlamasına katılmış, davet çıkışında geçirdiği bir kaza neticesinde hayatını kaybetmişti.

SULTANDAN ABDÜLHAMĐD'E TELGRAF
39 yaşında vefat eden Ahmed Ataullah Efendi'nin cenazesi ilk olarak General
Hospital'akaldırılır. Hastanede ölüm raporuna tanınmış 3 Arap şahsiyet (Syed Omar Alsagoff,
AbdulKader Alsagoff ve Syed Alwi Al-Junid) de katılır. Cenaze aynı gün (10 Kasım 1903)
General Hospitol'dan alınıp, iki siyah atın çektiği bir araba ile Syed Mohamed Alsagoff'un
Java Road No. 15 Kampong Glam adresindeki evine getirilir. Cenaze geceyi bu evde geçirir.
11 Kasım 1903 Çarşamba günü cenaze Türk ve Đngiliz bayraklarına sarılı bir tabut ile
Alsagoff'un evinden alınıp Telok Blangah'taki Müslüman mezarlığına götürülür. Benzeri
görülmemiş bir kalabalığın yanı sıra kortej, Cavenagh Köprüsünde ve Tanjong Pagar Road'da
trafiğin tıkanmasına yol açar. Cenaze töreninde Johor Sultanı, Johor Başbakanı ve Singapur
Vali Vekili W.T.Taylor'ın yanı sıra Singapur'daki Başkonsoloslar ve Başkonsolosun sevenleri
bulunur. Tabutunun üzerine kılıcı ve kanlı üniforması da konulan Ahmed Ataullah Efendi
Telok Belangah Müslüman mezarlığında toprağa verilir.
KRALĐYET MEZARLIĞINA DEFNEDĐLDĐ
Başkonsolosun vefatı Singapur'da büyük üzüntü yaratır. 10 Kasım günü Johor Sultanı Đbrahim
Osmanlı Padişahı'na bir taziye mesajı gönderir (Osmanlı Arşivlerinden temin edilen belge Ek
24'te sunulmaktadır) ve aynı gün tüm konsolosluklarda bayraklar yarıya indirilir. Başkonsolos
Ataullah Efendi'nin ölümü üzerine Singapur Valisi M.T. Taylor, durumu 11 Kasım 1903 tarih
ve 484 nolu bir telgraf ile Londra'ya bildirir (Ek 25).

Ataullah Efendi'nin mezarı Singapur'da ancak halen Malezya toprağı sayılan ve özellikle
Kraliyet ailesi mensuplarının yattığı (Temenggong Daeng Đbrahim camisinin yanı başındaki)
türbede bulunmaktadır (Ek 26). Başkonsolos Ataullah Efendi'nin naaşının Kraliyet ailesi
mensuplarının bulunduğu türbede toprağa verilmesi, o dönemde Osmanlı Đmparatorluğu'na
duyulan saygı sonucu olduğu değerlendirilmektedir.
BÖLGE MÜSLÜMANLARI ASLA TÜRKĐYE'YĐ YALNIZ BIRAKMADILAR
Seylan, Kolombo ve Singapur Müslümanlarının Osmanlı'ya olan bağlılığı ise Ahmed Ataullah
Efendi'nin ölümünden sonra da devam etmiş ve Hamidiye Hicaz Demiryolu başta olmak
üzere Trablusgarp, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşları'nın yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda
da Türkiye'ye para yardımları ile birlikte destek açıklamaları yapılmıştı.

HABER 7 -SERDAR ÜSTÜN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5075.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

MHP'li Mustafa Özsoy'u Yanıltıyorlar
Osman Kağan
osmankagan@hotmail.com.tr
10 Ocak 2014, 10:56

AMERĐKALILARIN TÜRKĐYE ĐLE ĐLGĐLĐ HAZIRLADIĞI HARĐTA
17 Aralık'ta yapılan operasyon sonrası Ankara, Đstanbul ve Đzmir başta olmak üzere
Türkiye'nin birçok şehrinde sayıları bini aşan rütbeli polisin görev yerleri değiştirildi. ABD
basınından Wall Street Journal, 17 Aralık sonrası görevden alınan polislerin rakamlarını
derledi ve il il yoğunluklarına göre bir haritada topladı. Harita, 'Polis Temizliği' başlığıyla
yayımlandı.
Buda gösteriyor ki dış güçler hiç boş durmuyor. “Mal Bulmuş Mağribi Gibi” çalışıyorlar.
ĐÇĐMĐZDEKĐ ĐNGĐLĐZLER SEVĐNĐYOR
Gazetenin Đstanbul'daki muhabirinin analizinde Türkiye modelinin itibarının düştüğü öne
sürüldü. Başyazıda, sorunların kalbinde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın otoriter tavrının yattığı
söyleniyor.
Đngilizler zaten bu konularda hiç fırsatı kaçırmaz. Aynı ABD gibi. Türkiye’nin büyümesini ve
gelişmesini istemeyen emperyalist devletler, kendi Avrupa Birliğinde yaşanan olayları
görmez ( Almayan’ya da ki gibi) ama Türkiye’de bir şey olsa hemen harekete geçerler. Buna
Türkiye’nin içinde bulunan bazı odaklarda hemen bu haberlere sarılarak, “ Bakın Avrupa
basını ne yazıyor. Türkiye’de bir sıkıntı var. Hükümet şunu yaptı. Ülke elden gidiyor”
gibi açıklamalarla fitne kazanını kaynatmaya, altına odun atmaya başlıyorlar. Ama yaptıkları
boşuna Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Đnşallah Đslam Dünyasının, Türk
Dünyasının lideri olacak.
MHP’YĐ VE ÖZSOY’U YANILTIYORLAR
Kayseri’de Başbakan Erdoğan’a destek olmak amacıyla yapılan “ Dik Dur Eğilme, Kayseri
Seninle” eyleminde, bazı okul idarecilerinin öğrencileri eyleme katılmaya zorladıkları
yönünde MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Özsoy’un açıklamaları oluyor.
Ancak Görüştüğüm yetkililerin araştırmaları sonucu böyle bir olayın söz konusu olmayacağı
açıklandı. Benim de kanaatim bu yönde. Bir düşünün hangi okul müdürü ya da idarecisi
öğrencilerine ( Yoklamayı Cumhuriyet Meydanın da Alacağım) der. Kendini böyle bir
durumda tabiri caiz ise ateşe atar mı? Bence Mustafa Özsoy’u yanıltıyorlar ve yanlış bilgi
veriyorlar. Böyle bir ortamda sosyal medya, ya da e-mail yoluyla gelen bilgilere itibar
edilmemesi gerekiyor. Çünkü Gezi olaylarında bazı art niyetli kişilerin nasıl yalan haber
ürettiğini herkes biliyor. Öte yandan, böyle bir olay gerçekten varsa o idareciler hakkında da
gerekli soruşturma ve caza verilmelidir. Bunu da demeden geçmek doğru olmaz.
KTO BAŞKANI HĐÇYILMAZ’I NEDEN HEDEF ALIYORLAR?
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, birkaç gündür Kayseri’de bazı basın yayın
organları tarafından hedef tahtasına oturtulmuş gibi. 17 Aralık operasyonları sonrasında
birileri kalkıp ( Niye Açıklama Yapmıyor ) diyor, birileri de kalkıp ( Niye Böyle Açıklama
Yapıyor ) diyor. Hiçyılmaz’da ne yapacağını şaşırdı bence. Ama bu olaylardan sonra bizim
gazetemizde çıkan bir haberi var. KTO Başkanı, olayların ekonomik boyutu ile
ilgilendiklerini, siyaset tarafına karışmayacaklarını söylemişti. Bu sözünde de duruyor. KTO
gibi bir kuruluşun, direk siyasete girmesi söz konusu bile olamaz. Üyelerinin hak ve

menfaatlerini koruması, üyelerinin arasındaki birliği tesis adına, söylediklerinin çarpıtılması
hiç hoş değil. Bu konuda “ Skandal” diye manşetler atmak da pek etik olmasa gerek.
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DUYDUNUZ MU?
Şahin Sucuklarının, gazetelere tekzip göndererek, Bakanlığın sorun tespit ettiği
ürünün sadece “ Melek” markasında olduğunu açıkladığını,
Cezaevlerine ulaşım konusunda vatandaşların sıkıntı yaşadığını,
Kayseri Đl Genel Meclisinde eski Genel Sekreterin Kurumu 1,5 Milyon zarara
uğrattığının iddia edildiğini,
MHP Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu’nun Savcı
Zekeriya Öz’ü (Başbakan’ın tehdit mesajı gönderdi) sözleri üzerine eleştirdiğini,
ABD’de bazı grupların Türkiye’yi “terörist ülke” ilan etme girişiminde olduğunu
Kocasinan Đlçesinde bulunan Bağdat Caddesi çevresinde oturan vatandaşların
Belediye’ye seslerini duyuramadığını,
Citibank, Deutsche Bank ve HSCB’nin 17 Aralık öncesinde ve sonrasında Halkbank
hisselerinde yaptığı yoğun işlemler yaptığının ortaya çıktığını ve büyük paralar
kazandığını.
Meclis'te ilk kez başörtülü bir milletvekili komisyon başkanlığına seçildiğini ve bu
isminde AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey olduğunu.
Mış…
AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan’ın Mal varlığını açıklamış.
Hacılar’da AK Partililer, Belediye Başkanlığı için genç isimlere öncelik verilsin
diyormuş.
Fevzi Çakmak Mahallesinin acilen kentsel dönüşme ihtiyacı varmış.
Avukatların otopark çilesi sürüyormuş.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın kararnamede adının olacağına sevinenlerin
sevinci kısa sürmüş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5076.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Şakirtlere kucak açalım!
Dindar camiaya karşı saldırgan bir tutum izleyen "Gülen Camiası" cemaati zor günler
yaşarken, Cafcaf Mizah Dergisi kapağında alengirli işlerle hiç alakası olmayan şakirtleri şahit
olduğumuz karanlık ilişkiler ve kirli siyasetten ayrı tutmak gerektiğini vurguluyor.
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Dünyada ve Türkiye'de Müslümanların sadece Gülen camiasından oluşmadığını vurgulayan
Cafcaf Dergisi, toplumun faydasına çalışan birçok farklı dindar cemaat, grup ve STK'nın
bulunduğunu hatırlatıyor. Cafcaf, artık Đslam'ın farklı zenginliklerini keşfetme vaktinin

geldiğini incelikli bir üslupla dile getirmiş. Cafcaf Mizah Dergisinin bu son kapağı, tüm
dindarlara "kavga ve fitne ortamını kızıştırmak isteyenlerin oyunlarına alet olmayalım. Gülen
Camiası cemaati içindeki samimi insanlara kucak açalım" çağrısı anlamına geliyor.
Cafcaf, paralel devlet çetesini son sayısında birçok açıdan genişçe ele aldı. Cafcaf, bu konuda
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Mesnevi'sinden yüzyıllar önce anlattığı ve günümüze ışık
tutan bir öyküsüne de yer veriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5077.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

KAYSERĐ’NĐN
OLACAK?

TRAFĐK
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Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
10 Ocak 2014, 10:09

Geçenlerde ki bir yazımda Kayseri’nin trafik sorunu ile ilgili bir paragraf yorumda
bulunmuştum.
O yazımı okuyanlar, bana hak vermekle birlikte bu konunun öyle üç-beş cümleyle
geçiştirilemeyecek bir durum olduğunu söyleyerek daha geniş bir yazı yazmam gerektiğini
söylediler.
Benimde aklımdaydı ama o günkü gündemi “Pas” geçmeme adına yazımın arasına
sıkıştırmıştım.
Ama bugün Kayseri’nin çilesi olan Trafik konusunda bayağı bir şeyler yazmak gerekiyor.
Kayseri her geçen gün gelişen ve göç alan bir şehir.
Nüfus olarak 1 milyon 274 bin 968 kişiye ulaşan Kayseri’de trafik de artık sorun olmaya
başladı.
Hep deriz ya (Rahmetli Osman Kavuncu’nun yaptığı şehir planı çok güzel olmuş.
Geleceği planlamış vb.)
Evet, mekânı cennet olsun. Osman Kavuncu, Kayseri’nin cadde ve sokaklarını planlarken iyi
ki geniş tutmuş.
Şimdiye kadar bir Mersin ya da Sivas gibi trafik çilesi fazla olmadıysa onun payı büyüktür.
Ancak nüfusu bu kadar artan bir şehirde nüfusa paralel olarak araç sayısı da artıyor.
Türkiye Đstatistik Kurumu’nun Ekim 2013 raporuna göre Kayseri’de 291 bin 401 araç trafiğe
kayıtlı. 2012 yılında bu rakam 275 bin 752 imiş.
Böyle olunca her yıl ortalama 20 bin’e yakın araç ekleniyor. 3-5 yıl sonra bu rakam daha da
artacak.
Neyse bu kadar istatistik veriden sonra gelelim hayatın gerçeklerine.
Kayseri’nin en büyük trafik sorununu yaşandığı noktalar, Cumhuriyet Meydanına gidiş ve
geliş güzergâhları, OSB’ye gidiş-geliş yolları, eski çevreyolu üzeri, Köşk Mahallesi civarı,
Đstasyon Caddesi. Düvenönü, Đnönü Bulvarı gibi.
Aslına bakarsanız Kayseri’nin tüm merkezi neredeyse bu trafik sorununu yaşıyor.
Hatta öyle bir hale geldi ki insanların psikolojisi bozulmaya başladı.
Yakında trafikte beklerken yanınıza çay- kahve satmaya gelenleri görürseniz şaşırmayın.

Yollardaki trafik sorunu da yerel yöneticilerin ve karayollarının bileceği iş ama şehir
planlamacıları bunun çözümünün de köprülü kavşaklarla olacağı kanaatinde.
Eski Çevreyol gibi bazı ana güzergâhlara birkaç tane köprülü kavşak yapılması gerektiği fikri
her geçen gün artıyor. Özellikle raylı sistemin geçtiği güzergâhlarda trafik durma noktasına
geliyor.
Işık beklemek ayrı bir dert
Düvenönü’nden Osman Kavuncu Bulvarına çıkana kadar insanın canı çıkıyor.
Eskiden yollarımız geniş diye övünürdük ama artık yollarımız geniş de değil. Kayseri her
yönüyle gelişen bir şehir alternatif yollar açılarak ve adına köprülü kavşak mı dersiniz, yer
altından mı gitme dersiniz ne derseniz deyin ama acil trafiğe çözüm bulun.
Yaz dönemlerinde gurbetçi kardeşlerimizin araçlarıyla gelmesi de bu trafik sorunun yazın
daha da artırıyor. Her ne kadar kavşaklarda trafik polisleri görev yapsa da herkesin malumu
olduğu gibi Kayseri’nin trafik sorunu artarak devam ediyor.
Minibüslerin kaldırılmasına sevinirken, otobüslerin çoğalması Cumhuriyet Meydanında
trafiği sıkıntıya sokan etkenlerin başında geliyor bence.
Bu trafik sorunun yanında otopark sorunu da ayrı bir dert.
27 Mayıs, Sahabiye, Düvenönü gibi sürekli ticaretin döndüğü, bankaların bulunduğu yerlerde
otopark bulmak imkânsız hale gelmiş.
Düvenönüne katlı otopark yapıldı ama yetmiyor.
Sahabiye mahallesine de birkaç tane lazım. Büyükşehir Belediyesinin yeni meydan projesi
var. Đnşallah yeraltına otopark fikri Başkan Özhaseki tarafından bir an önce hayata geçirilir.
Seçim çalışmaları içinde açıklanacak projeler arasında ilk önce şehrin trafik sorununa
geliştirilecek projeler olmalı.
Kayseri halkı bunu bekliyor ve bence seçimlerde insanların oy verme noktasında etkili olacak
konuların başında bu geliyor.
Siz değerli okuyucularımızdan da isteğimiz trafik sorunu ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi
sürekli olarak bizimle paylaşmanız.
Bizde bu konuyla ilgili olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5078.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri de otobüs sayısında düşüş özel
taşıtlarda artış var!
Türkiye Đstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından eylül ve ekim aylarında
motorlu kara taşıtları sayısı üzerine yapılan istatistik sonuçlarında otobüs sayılarında azalma,
özel taşıtlarda ve özellikle LPG’li taşıt sayında büyük oranda artış olması dikkat çekiyor.
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Đstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün bilgileri ışığında ortaya çıkan tabloda
Kayseri’deki trafiğe kayıtlı taşıt sayısının önceki aylara göre 1.239 atarak bu rakamın 291.401

olduğu tespit edildi. Bununla birlikte LPG’li taşıtlarda artış devam ederken bu taşıtların ülke
genelinde ki oranı 41,5’e ulaştığı görülürken Kayseri’de bu oran ülke genelinde ki artış ile
paralellik gösteriyor.
KAYSERĐ NÜFUSU 5 YILDA 109.BĐN ARTTI
Göçlerin etkisi ile son beş yılda 109 bin artan ve 2012 yılı itibari ile 1 milyon 274 bin 968 olan
Kayseri nüfusunda taşıtların sayısının artması ile birlikte trafiğe kayıtlı taşıtların sayısında büyük
oranda artış gözlendi. 2012-2013 yılı Ekim sonu itibari ile trafiğe kayıtlı taşıt sayıları ve değişim
oranları ise şöyle:

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5079.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

ÖZDEN’DEN 10 OCAK MESAJI
AK Parti Bünyan Belediye başkanı Aday Adayı Adil Özden, 10 Ocak Gazeteciler Günü
vesilesiyle gazetecileri tebrik etti.
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Bünyan Belediye Başkanı aday adayı Adil Özden, 10 Ocak Gazeteciler günü vesilesiyle, tüm
basın emekçilerinin gününü kutlayarak tebriklerini iletti. Özden, basın emekçilerinin zorlu
şartlarda çalıştığını belirterek, halkın gözü ve kulağı olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5080.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri ticareti nasıl etkilenecek?
Đhracat değerler birim endeksimiz bir önceki ayın değerine göre azaldı. Bu endeks gıda,
içecek ve tütünde %5,2 oranında azalırken imalat sanayinde %0,4 oranında değer kaydetti.
Akaryakıtta ise bu oran %2,9 oldu. Uzmanlar bu değişiminin en büyük tetikçisi olarak ülke
yatırımcılarının dünya çapında ekonomiye uygun haleler yapması olarak değerlendiriyor.
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Gelişmeler daha çok lehimizde
Yüzden fazla fabrikanın bulunduğu adı ticaret ile anılagelen Kayseri’de bu gelişmelerin
takipçisi olsa da bu etkiden olumlu sonuç çıkarıyor. Yatırımların ve çalışanların büyük
çoğunluğu sanayi sektöründe yer alması ve ithalat ve ihracat yapan firmaların gıda, yiyecek,
içecek, giyim gibi sektörlerde yatırım payı yüksek olması küçük bir piyasa dalgalanması ile
Kayseri ekonomisini olumlu yönde etkiliyor. Genel olarak ise ülke bazında %6 oranında
ihracat birim endeksinde azalma yaşandığı gözlenmesi etkinin büyük ve küçük yatırımcıları
etkileyeceğini de uzmanlar vurguluyor.
Đthalat birim değerleri %2,6 azaldı
Üretimde durum genel itibarı ile bu gelişmeye paralel bir seyir izlerken ithalat biriminde
yaşanan azalma yeni bir değişimin hamlelerini beraberinde getirecek.
Yavaşa yavaş dış alımı azaltma olarak algılanan bu değer piyasalarda tüketiciyi iç pazara
yöneltiyor. Đthalat birim endeksindeki %2,6 oranında azalma gıda, tütün ürünlerinde %6,9
ham maddelerde yakıt hariç %1 oranında gerçekleşti. Yakıtlarda %7,2 oranında azalırken
imalat sanayinde %0,1 değerinde artış gerçekleşti.
Đhracat miktar endeksi %4,1, ithalat miktar endeksi %4,9 arttı.
Bu değerler ile dışa ürün satış miktarı bazı sektör alanlarında değişime sebep oldu. Bir önceki
yılın ayına göre % 4,1 artan endeks miktarı gıda, tütün ve içecek ürünlerinde %9,9 olurken
sanayide bu oran %10,2 şeklinde, ham maddelerde %2,3 oranında, yakıtlarda ise %15
oranında değişim gösterdi.
Đthalat miktarı endeksindeki değişim de 2013 kasın ayında %4,9 oranında artış meydana
getirdi. Bu da gıda, tütün ürünlerinde %10, imalatta gıda, tütün, içecek hariç %4,7 arttı.
Yakıtlarda ise tam tersi olan durum ile birlikte miktar endeksinin %3,5’ e gerilediği gözlendi.
Dış ticarete haddi 2013 yılı kasım ayında 96,9 iken,2013 yılı Kasım ayında 98,9 yükselmesi
dış ticarette de ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye istatistik Kurumu Kayseri
Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bu veriler ışığında önceki yıllara göre olan bu yükseliş dış
ticaret haddinde finans piyasasında yaşanan önemli gelişmeler olarak görmek yanlış olmaz.
Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5081.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ariel Şaron
Katledilen binlerce Filistinli Müslüman’ın müsebbibi olan, 2006 yılında beyin kanaması
geçirdiği günden bu yana hastanede yatan Đsrail eski başbakanı Ariel Şaron için artık
doktorları da çaresiz. Şaron’un durumuna doktorları ölümcül olarak bakıyorlar. Tedavi
gördüğü hastanenin genel müdürü ise Ariel Şaron’un akciğerlerindeki bazı organların iflas
ettiği ve böbrek yetmezliğinin bulunduğunu ifade ederken hasta için deyim yerinde ise
yapacakları fazla bir şeyin olmadığını söyledi. Đsrail ise artık Şaron’un ölümünü bekliyor.
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16 Eylül 1982’de, Şaron'un emri ile Đsrail ordusu Falanjist milisler Lübnan’ın başkenti
Beyrut’un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarına Đsrail ordusunun
saldırdığı savunmasız birçok kadın, çocuk ve binlerce Filistinli kardeşlerimizi katletmişti. Bu
olay dünyada büyük yankı uyandırmış bunun üzerine Đsrail olayın araştırılması için komisyon
kurmuş 1983 yılındaki raporda , Falanjist milislerin lideri Eli Hubeyka’yı doğrudan, Ariel
Şaron’u ise bireysel olarak sorumlu tutmuştu. Katliamdan sorumlu olan Ariel Şaron artık
“Beyrut kasabı” olarak anılmaya başlandı.
Katliamdan otobiyografisinde bahseden Şaron bazı emirleri söylediğini kabul etti ve bu
emirleri “hata” olarak nitelendirmişti. Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5082.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

AK PARTĐ'NĐN KAYSERĐ'DE OYU %54
Kayseri, Erzurum, Muğla, Mersin, ve Trabzon'da yapılan yerel seçim anketine göre 3 ilde AK
Parti, 1 ilde MHP, 1 ilde de CHP'nin adayı ipi göğüslüyor.
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Yerel seçimler öncesi anket şirketleri vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. ORC
Araştırma Şirketi'nin 30 Aralık 2013-7 Ocak 2014 tarihleri arasında Erzurum,Muğla, Mersin,
Kayseri ve Trabzon illerini kapsayan araştırmasının sonuçları açıklandı.
Erzurum'da 2720, Muğla'da 2000, Mersin'de 3500, Kayseri'de 3750 veTrabzon'da 2200
denekle görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre;
ERZURUM
Erzurum'da Ak Parti'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Vatandaşların yüzde 41'i yerel seçimlerde
Ak Parti'ye oy vereceğini açıklarken, ikinci sıradaki MHP'yi destekleyenlerin oranı da yüzde
34,2'de kaldı. Erzurum'da CHP'ye destek ise yüzde 7.
MUĞLA
Muğla seçmeni 30 Mart seçimlerinde tercihini CHP'nin adayından yana kullanıyor. Ankete
katılanların yüzde 44 gibi büyük bir kısmı tercihini CHP'den yana kullanırken, Ak Parti'nin
adayını destekleyenlerin oranı yüzde 27,6 olarak belirlendi.
MERSĐN
Mersin'de az bir farkla da olsa MHP'nin üstünlüğü hakim. Ankete katılanların yüzde 28,4'ü
MHP'nin adayını destekleyeceği yönünde görüş belirtirken, CHP yüzde 27,2 ile ikinci sırada
yer aldı. Mersin seçmeninin yüzde 22,1 ise Ak Parti'nin adayını destekliyor.
KAYSERĐ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de Ak Parti ipi göğüslüyor. Ankete göre;
seçmenin yüzde 54 gibi büyük bir kısmı tercihin Ak Parti'den yana kullanırken, ikinci sıradaki
MHP ise Kayseri halkının yüzde 24,9'unun desteğini aldı.
TRABZON

Partiler için stratejik illerden biri olan Trabzon'da da Ak Parti'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Bu
ilde yaşayanların yüzde 35,9'u Ak Parti'nin adayını destekleyeceğini ifade etti. Trabzon'da
CHP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 29,22de kalırken, MHP'ye destek yüzde 22 olarak
belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5083.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Türkiye'de Kar Yok, Erciyes'te Çok
Avrupa ve Türkiye'deki pek çok kayak pistinde yetersiz kar nedeniyle kayak şampiyonaları
yapılamazken, sahip olduğu teknik altyapı nedeniyle Erciyes'te hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Sporları ve Turizm...
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Avrupa ve Türkiye'deki pek çok kayak pistinde yetersiz kar nedeniyle kayak şampiyonaları
yapılamazken, sahip olduğu teknik altyapı nedeniyle Erciyes'te hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında
hizmete sunulan suni karlama üniteleri sayesinde kayak pistleri hem kayakseverlere hizmet
veriyor hem de çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler, hem
Avrupa hem de Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar sıkıntısının yaşandığına dikkat çekerek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suni karlama sistemleri sayesinde Erciyes'te böyle
bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmadığını söyledi.
Erciyes Kayak Merkezi'nde, Hacılar, Hisarcık ve Tekir bölgelerindeki ana pistlerin suni
karlama sistemleri ile karlanarak kayakseverlerin hizmetine açıldığını ifade eden Đkiler, "Kar
durumunun eksik olması nedeniyle başka illerdeki spor müdürlükleri ve kulüplerimiz, il
birinciliklerini yapamadıklarını ve Erciyes'teki pistleri kullanmak istediklerini söylediler. Bu
illerden biri olan Ankara bölgesi kayak il birinciliği yarışmaları için Hisarcık ve Tekir Kapı'da
bulunan kayak pistlerini tahsis ettik. Đki gün boyunca oldukça çekişmeli ve heyecanlı yarışlar
oldu. Önümüzdeki hafta da Kayseri il birinciliği yapılacak. Daha sonra da diğer şehirlerden
gelen talepler doğrultusunda il birinciliklerini organize edeceğiz" dedi.
Genel Müdür Yardımcısı Đkiler, mart ayında da Balkan Kayak Şampiyonası'nın Erciyes'te
yapılacağını bildirdi.
Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gün süren Ankara Kayak Đl Birinciliğinde dereceye giren
sporcu ve kulüplere madalya ve kupaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5084.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Mevlit Kandilini Kutluyoruz
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, ''Peygamber Efendimizin
doğumunun müjdecisi olan Mevlid Kandili gecesine bu sene de ulaşmanın huzurunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.Alan, Mevlit Kandili nedeniyle yaptığı...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, ''Peygamber Efendimizin
doğumunun müjdecisi olan Mevlid Kandili gecesine bu sene de ulaşmanın huzurunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.
Alan, Mevlit Kandili nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ''Mevlid Kandili, Peygamberimizin
bizlere getirdiği değerleri ve O’nun öğütlerini anlamak ve yaşamak için çok önemli bir
imkândır. Đnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet
olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı
aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Hz. Peygamber'i sevmek ve O'nu örnek
almak demek insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak
hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O'nun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre
şekillendirebilmek demektir'' ifadelerini kullandı.
Alan açıklamasında, ''Mevlid Kandili, Hz. Peygamber’in bizlere sunduğu bütün bu ve benzeri
kutsal değerleri ve yol gösterici öğütlerini bir kez daha gözden geçirme, anlama, anlatma,
yaşama ve yenilenme ve genç nesillere aktarma zamanıdır. Bu değerleri fark etmek, onları bir
davranış biçimine dönüştürmek, yaşanan bir hayat haline getirmek hepimizin en temel hedefi
olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin, ülke halkımızın ve bütün Đslam dünyasının
Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, insanlığa, hayır, bereket, barış ve esenlikler getirmesini
Cenab-ı Hak’tan diliyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5085.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kocasinan Belediye Başkanı Yıldız'ın Kandil
Mesajı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, teşrifiyle
dünyaya huzur ve mutluluk getirdiğini söyledi.Mevlit Gecesi nedeniyle yazılı bir açıklama
yapan Başkan Bekir Yıldız, ‘Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım’...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, teşrifiyle
dünyaya huzur ve mutluluk getirdiğini söyledi.
Mevlit Gecesi nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Bekir Yıldız, ‘Sen olmasaydın
kainatı yaratmazdım’ diye buyuran Yüce Allah’ın, dünya ve ahiret mutluluğu arayan insanlığa
gösterdiği rotanın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in kutlu doğumuyla başladığını
vurguladı.
Başkan Bekir Yıldız, Efendimiz Hz. Muhammed'in Kutlu Doğumu'nun Mevlit Gecesi olarak
kutlandığına dikkat çekerek “Hazreti Peygamberin insanlığa getirdiği reçete dertlere kalıcı
derman olmuştur. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu kutlu gecede, ülkemizin,
milletimizin ve insanlığın huzuru ve mutluluğu için bol bol dua edelim. Bu vesileyle
hemşehrilerimizin, milletimizin ve Đslam Alemi’nin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyor, hayırların
başlangıcına vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5086.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'nin
Mevlit Kandili Mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Peygamber Efendimizin doğumunun,
insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğuna dikkat çekerek O'nun yeryüzüne
getirdiği insan hakları, adalet, eşitlik ve sosyal denge gibi değerlere,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Peygamber Efendimizin doğumunun,
insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğuna dikkat çekerek O'nun yeryüzüne
getirdiği insan hakları, adalet, eşitlik ve sosyal denge gibi değerlere, dünyamızın her
zamankinden daha fazla muhtaç olduğuna vurgu yaptı.

Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Özhaseki, Peygamber
Efendimizin ve ashabının yaşadığı döneme 'Saadet Asrı' denildiğinin altını çizerek, "O'nun ve
ashabının yaşadığı devir, insanlık tarihinin en mutlu, en adaletli ve en huzurlu yaşam devridir.
Đşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'nin doğumu da bu asrın müjdecisidir ve
bu nedenle insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Günümüz dünyasında, insan hakları, sosyal
adalet, eşitlik ve adil paylaşım gibi önemli değerler kaybolmuş, onun yerine kavga, haksızlık,
zulüm vs. gibi olumsuz değerler hüküm sürmeye başlamıştır. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da,
Filistin'de, Doğu Türkistan'ta, Myanmar'da ve daha birçok yerde yaşananlar bunun en acı
göstergesidir. O nedenle insanlık, Hz. Muhammed (S.A.V)'in tüm dünyaya huzur ve refah
getirecek mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır" dedi.
Mesajında, Mevlid Kandili'nde yapılacak dualarda, insanlığın içinde bulunduğu durumun da
göz önünde bulundurulmasını ve bu sıkıntıların giderilmesi için niyazda bulunulmasını
isteyen Başkan Özhaseki, kandilin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Yüce Yaratıcı'nın
rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede kendimiz, ailemiz ve çevremiz için
yapacağımız dualara, şehrimiz, ülkemiz, Đslam alemi ve tüm insanlık için yapacağımız duaları
da ekleyerek, huzurlu bir dünya için gönülden temennide bulunmalıyız. Herkesin rahmet ve
mağfiret umarak kendince yapacağı ibadet ve yalvarışlar, umulur ki bizim için hayırlı
gelişmelere vesile olur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yolunda
olumlu kapılar açılır. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor,
şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm Đslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile
olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5087.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Büyükşehir Belediye
Mevlit Kandili Mesajı

Başkanı

Özhaseki'nin

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Peygamber Efendimizin doğumunun,
insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğuna dikkat çekerek O'nun yeryüzüne
getirdiği insan hakları, adalet, eşitlik ve sosyal denge gibi değerlere,...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Peygamber Efendimizin doğumunun,
insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olduğuna dikkat çekerek O'nun yeryüzüne
getirdiği insan hakları, adalet, eşitlik ve sosyal denge gibi değerlere, dünyamızın her
zamankinden daha fazla muhtaç olduğuna vurgu yaptı.
Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Özhaseki, Peygamber
Efendimizin ve ashabının yaşadığı döneme 'Saadet Asrı' denildiğinin altını çizerek, "O'nun ve
ashabının yaşadığı devir, insanlık tarihinin en mutlu, en adaletli ve en huzurlu yaşam devridir.
Đşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'nin doğumu da bu asrın müjdecisidir ve
bu nedenle insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Günümüz dünyasında, insan hakları, sosyal
adalet, eşitlik ve adil paylaşım gibi önemli değerler kaybolmuş, onun yerine kavga, haksızlık,
zulüm vs. gibi olumsuz değerler hüküm sürmeye başlamıştır. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da,
Filistin'de, Doğu Türkistan'ta, Myanmar'da ve daha birçok yerde yaşananlar bunun en acı

göstergesidir. O nedenle insanlık, Hz. Muhammed (S.A.V)'in tüm dünyaya huzur ve refah
getirecek mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır" dedi.
Mesajında, Mevlid Kandili'nde yapılacak dualarda, insanlığın içinde bulunduğu durumun da
göz önünde bulundurulmasını ve bu sıkıntıların giderilmesi için niyazda bulunulmasını
isteyen Başkan Özhaseki, kandilin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Yüce Yaratıcı'nın
rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede kendimiz, ailemiz ve çevremiz için
yapacağımız dualara, şehrimiz, ülkemiz, Đslam alemi ve tüm insanlık için yapacağımız duaları
da ekleyerek, huzurlu bir dünya için gönülden temennide bulunmalıyız. Herkesin rahmet ve
mağfiret umarak kendince yapacağı ibadet ve yalvarışlar, umulur ki bizim için hayırlı
gelişmelere vesile olur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yolunda
olumlu kapılar açılır. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor,
şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm Đslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile
olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5088.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ak Parti Đl Başkanı Dengiz'in Mevlid Kandili
Mesajı
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in
(S.A.V.) dünyaya teşrifini ifade eden Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Dengiz,
mesajında, Đslamiyet’in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in
(S.A.V.) dünyaya teşrifini ifade eden Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Dengiz,
mesajında, Đslamiyet’in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ edilmesini sağlayan
peygamberimizin doğum yıl dönümü nedeniyle Đslam âlemince kutlanan Mevlid Kandili'nin
insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.Dengiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:"O yüce
elçimiz; ferdi, ailevi ve sosyal hayata dair söz ve davranışları ile kıyamete kadar kalıcı bir
rehberlik ve örneklik sunmuştur. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (a.s.), biz
Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş;
ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde
insanlığa aktarmıştır. Đnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere,
ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen
olacağı manevi bir ortamı tebliğ etmiştir.Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan Sevgili
Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam
taşıyan mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla, bütün Đslam âleminin kandilini tebrik ediyor,
Cenab-ı Hak’tan, ülkemiz, Đslam âlemi ve insanlık için mutlu, huzurlu, hoşgörü ve barışın
hâkim olduğu günler nasip etmesini diliyorum.Bu gecenin getireceği manevi iklimden pay
alarak dualarınızın kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5089.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Minibüscüler Ve Servis Đşletmecileri
Esnaf Odasında Genel Kurul Heyecanı
Kayseri Minibüscüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odasında genel kurul yapıldı. Genel
kurulda oy kullanma işlemi başlarken, sandıklar 17.00'de açılarak yeni başkan seçilecek.Bir
düğün salonunda yapılan genel kurulda seçime mevcut başkan...
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Kayseri Minibüscüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odasında genel kurul yapıldı. Genel
kurulda oy kullanma işlemi başlarken, sandıklar 17.00'de açılarak yeni başkan seçilecek.
Bir düğün salonunda yapılan genel kurulda seçime mevcut başkan Yavuz Ay ile Murat Cönge
aday oldu. Genel kurulda konuşma yapan Kayseri Minibüscüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf
Odası Başkanı ve başkan adayı Yavuz Ay, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar öğrenci
servisçiliği gibi hassas bir konuda tüm servisçi esnafımızın arasındaki birlik ve dayanışma ile
güven duygusu artmıştır. 2010 yılında yapılan genel kurulda yine sizin oylarınızla göreve
gelerek, size vermiş olduğumuz en büyük sözlerden biri olan düzenli ve anlaşılabilir çalışma
programını hep birlikte hayata geçirdik. Gerek plaka tehdit değerinin artması gerekse aylık
kazancımızdaki artış üst seviyelere ulaşmıştır. Okul önlerindeki karmaşık kayıt sistemleri
yerini daha modern ve çağdaş bir görüntü şeklini almıştır. Bahçeleri müsait olan okullara
öğrenci servis araçlarının girmesi sağlanarak, çok önemli bir kargaşa ortadan kalmıştır" diye
konuştu.
'2010 yılında aldığımız bayrağı en üst seviyelere ulaştırmak için mücadele ediyoruz' diyen
Ay, "Asla yılmadık ve geri adım atmadık. Đnandık mücadele ettik ve hep birlikte bu çıtayı
yukarı taşıdık, başardık. Yapılacak daha çok işimiz, alınacak çok yolumuz var. Fiyat teklifleri
nedeniyle haksız rekabeti ortadan kaldırmak için, öğrenci servislerinde olduğu gibi P
plakalarda da siz meslektaşlarımızın desteği ile düzenli çalışma programımızı, fiyat tarifemizi
aldıktan sonra başlatmak istemekteyiz. Özellikle şehir merkezindeki firmalarımızın park
sorunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesis çalışmamızı başlatıp tüm
meslektaşlarımıza böyle büyük bir tesis kazandırmaya çalışacağız ve başaracağız" şeklinde
konuştu.
Kayseri Minibüscüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odası başkan adayı Murat Cönge ise,
"Ben ve yönetimim kendimiz için değil odamız için çalışacağız. Odamızı 20 kişilik yönetimle
değil, odamıza kayıtlı olan tüm arkadaşlarımızla yönetmeyi hedefliyoruz. Esnafımızın
haklarını savunmak, sıkıntılarına çözüm bulmak için yönetimimle birlikte odamızı yönetmeye
talibiz" dedi.
Kayseri Minibüscüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odasında, oy kullanma işlemi başlarken
saat 17.00'de sandıklar açılarak oylar sayılacak ve yeni başkan seçilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5090.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın Kandil
Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Mevlit Kandili
münasebeti ile bir basın mesajı yayımladı. Elitaş, mesajında, Mevlid Kandili’nin
Müslümanların Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek, hadis-i şeriflerini yeniden...
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Mevlit Kandili
münasebeti ile bir basın mesajı yayımladı. Elitaş, mesajında, Mevlid Kandili’nin
Müslümanların Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak
ve onun güzel ahlakının yolundan gitmek adına önemli bir gece olduğunu bildirdi.Elitaş,
Mevlid Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada Hz. Muhammed’in (S.A.V) binlerce yıllık
geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen peygamberler silsilesinin sonuncusu olduğunu,
barış ve hoşgörü dini Đslamiyet’i müjdelediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:“Peygamber
Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kutladığımız
Mevlid Kandili, akrabalık ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecek olan en değerli
gecelerdendir. O tüm hayatı boyunca insanoğluna toplumsal barışı, kardeşliği, adaleti ve
eşitliği hedeflemenin yanında, çatışmanın yerine insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri
bir dünya kurmayı öngörmüştür. Bu nedenle Peygamber Efendimizi sevmek ve onu örnek
almak; onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak
hayatımıza yansıtmak ve tüm davranışlarımızı da onun güzel ahlakı ve tavsiyelerine göre
şekillendirmek bu noktada çok büyük önem arz etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Sevgili
Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’nin insanlığa
sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini, Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, başta milletimizin ve tüm Đslâm Âleminin Mevlid
Kandilini tebrik ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5091.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Oto Sanatkarlar Odası 27. Olağan Genel
Kurulu
Oto Sanatkarlar Odası 27. Olağan Genel Kurulu, bin 19 üyenin katılımı ile başladı.Kurul
öncesinde bir konuşma yapan Oto Sanatkarlar Odası mevcut başkanı Şeyhi Odakır, “27.
Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Gerek kurul toplantımız...
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Oto Sanatkarlar Odası 27. Olağan Genel Kurulu, bin 19 üyenin katılımı ile başladı.
Kurul öncesinde bir konuşma yapan Oto Sanatkarlar Odası mevcut başkanı Şeyhi Odakır,
“27. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Gerek kurul toplantımız şehrimize,
sanayimize, alın teri döken ve kutsal ekmek mücadelesi veren tüm üyelerimize hayırlar
getirmesini dilerim. Bize emanet edilen 2 yıldır şerefle çalıştığımız bilgi, tecrübe, azim,
kararlılık ve cesaretle yürüttüğümüz bu görev bugün sona eriyor. Biz bize emanet edilene
sahip çıkmanın haklı gururu ile alnımız açık, başımız dik olarak karşınızdayız. Bu dakikadan
sonra bu emanet sizin elinizde ve gönlünüzdedir. Kararı siz verecek ve geleceğinizi siz
belirleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
Mevcut başkan Şeyhi Odakır ve Ali Kınış'ın başkan adayı olduğu kurulun Divan başkanlığına
KESOB Başkanı Mustafa Alan seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5092.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Melikgazi Belediyesi E-imza'ya Geçti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin, e-belediye, emuhtar, sisteminden sonra elektronik imza “e-imza” uygulamasını başlatan belediye olacağını
bildirdi.Melikgazi Belediyesi'nin bilgi teknolojilerinin kullanımına...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin, e-belediye, emuhtar, sisteminden sonra elektronik imza “e-imza” uygulamasını başlatan belediye olacağını
bildirdi.
Melikgazi Belediyesi'nin bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik büyük yatırımlar yaptığını,
“e-belediye”, “Kent Bilgi Sistemi”, “Coğrafi Bilgi Sistemi”, “Hane Halkı Bilgi Sistemi” gibi
birçok projeyi yürüttüklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar teknolojisini
kullanmalarının ve gelişmeleri takip etmelerinin aslında Melikgazilileri gösterdikleri değerin
bir ölçüsü olduğunu kaydetti.
“e-imza'' için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBĐTAK) ile Türkiye
Đstatistik Kurumu’na (TÜĐK) müracaat edilerek elektronik sertifikasını aldıklarını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları bildirdi:
“e-imzayı uygulayan ilk belediyeler arasında olarak yine referans ve örnek gösterileceğiz.
Elektronik ortamda hukuksal geçerliliği ve güvenliği sağlayan e-imza uygulaması ile bundan
sonra zaman, para işgücü kayıpları ve bürokrasi ortadan kalkarak, işlemler ve bilgi
güncellemeleri daha hızlı yapılacak. Banka-Belediye arası ödeme gönderme emirleri,
elektronik ortama e-imza ile taşınacak. Đnternet üzerinden borç sorgulaması yapılabilecek. Bu
sayede vatandaş memnuniyetine odaklanmış olan belediyenin tüm hizmetlerini internet
üzerinden 24saat kesintisiz verecektir. Otomasyon sistemimizin, elektronik imza ile kişiden
bağımsız, güncel, izlenebilir ve denetlenebilir özelliği artacaktır.”
Başkan Memduh Büyükkılıç, e-imza ile ilgili olarak her birimden yetkili elemanlarına hizmet
içi eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5093.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ve nihayet...
Dün "Ölmedi Gitti" başlığı ile haberini girdiğimiz, 2006 yılından bu yana geçirdiği beyin
kanaması sonucu yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren Đsrail eski devlet başkanı
Ariel Şaron bugün öğleden sonra vefat etti.
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Ariel Şaron kimdir?
Eski Đsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Kadima'nın kurucusu Ariel Şaron, 14 yaşında
Đsrail ordusuna katıldı. Tel Aviv Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Şaron, 1967'deki "6
Gün Savaşı"nda görev aldı ve 1972'de ordudan ayrıldı. Şaron, 6 Ekim 1973'te Yahudilerin
dini bayramı 'Yom Kippur'a denk geldiği için bu şekilde anılan savaşta, Mısır'ın tüm Sina
Yarımadası'nı alması üzerine tekrar orduya çağrıldı.
Đsrail Parlamentosu'na (Knesset) 1973 yılında giren Ariel Şaron, 1982 yılında savunma bakanı
oldu. Şaron, Đsrail ordusuna, Lübnan'da bulunan Filistin mülteci kampları Sabra ve Şatilla'ya
saldırma emri verdi. Bu olayda 3 bin 500'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, bin 800
Filistinlinin kayıp olduğu açıklandı. Tarihe "Sabra ve Şatilla Katliamı" olarak geçen saldırıyı
araştırmak için 1973'te Đsrail hükümeti tarafından kurulan Kahan Komisyonu'nda suçlu
bulunan Şaron, yargılama sonucu bakanlık görevinden alındı. 1990-92 yılları arasında
yerleşim bakanlığı yapan Şaron, bu süreçte 1967 savaşında Đsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve
Gazze'yi yerleşime açtı.
1998 yılında Dışişleri Bakanı olan olan Şaron, 1999'da Likud Partisi'nin lideri oldu. Şaron'un
2000 yılında polis korumasıyla Mesci-i Aksa'ya girmesi, 2. Đntifada'nın başlamasına neden
oldu.
2001-2006 yıllarında Đsrail Başbakanı olan Ariel Şaron, 2005'de Likud Partisi'nden ayrılarak
Kadima Partisi'ni kurdu. Ariel Şaron, 2006'da beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı
hastanede 8 yıl bitkisel hayatta kaldı.
Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5094.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“UMARIM BU KRĐZDE SIKINTI
YAŞMAYIZ”
Yaşanan krizlerin sanayicileri olumsuz etkilediğini belirten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Cemaat ve hükümet arasında son günlerde
yaşananlara atıfta bulunarak; "2008 ve 2009 yılında yaşanan krizler ekonomiyi olumsuz
yönde etkiledi. Umarım yaşanan bu krizde sıkıntı yaşamayız.” dedi.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Kayseri'deki gazetecilerle yemekte buluşan
Ahmet Hasyüncü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıl boyunca yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Hasyüncü, Yatırımcılara 10 yıl önce bedelsiz arsa verdiklerini belirterek;
sanayicilerden hiçbir katılım bedeli almadan bölgenin altyapısını tamamladıklarını kaydetti.
10 milyon dolara bölgeye arıtma tesisi kazandırdıklarını söyleyen Hasyüncü, "Sanayiüniversite işbirliği ile bölgede tasarım merkezi kurduk" diyerek, "28 Şubat muhtıra değil, bir
darbeydi. Meslek liselerinin kapatılması konusunda tam bir darbe yaşandı. 28 Şubat'ın
üzerinden 15 yıl geçti. Darbe olmasaydı milyonlarca genç şimdi ülkenin ekonomisine katkıda
bulunuyordu" dedi.
“Krizler sanayicileri olumsuz etkiler”
Yaşanan krizlerin sanayicileri olumsuz etkilediğini belirten Hasyüncü, "2008 ve 2009 yılında
yaşanan krizler ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Umarım yaşanan bu krizde sıkıntı
yaşamayız.
Şu anda döviz kurunda yüzde 23 artış var. Sanayici bütün arkadaşlarımız döviz bazında ham
madde alır, ürününü ihracat yapmıyorsa TL bazında satar. Aldığı makinenin 10 yılda amorti
edeceğini hesap eder. Bu yüzde 23'lük artış nedeniyle imalatçı 2.5 yıl bu oluşan kur farkına
çalışacak. Bu durum hepimizi ilgilendiren bir konudur” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5095.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

“KOCA YUSUF” HATA VERDĐ
Kayseri’ye sessiz sedasız getirilen ve bu ay sonunda tanıtılması beklenen "Koca Yusuf" adlı
Airbus A-400M’in yapılan testler sonucunda bir-iki problemin meydana geldiği bu nedenle 4
aylık gecikme yaşanmasına yol açtı.
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Gazetemizin 7 Ocak Salı günkü manşetinden ‘Koca Yusuf Kayseri’de mi?’ haberi ile
ülkemize askerî alanda büyük stratejik bir adım sağlayacak olan Airbus A-400M’i
duyurmuştuk. Koca Yusuf’un Kayseri’de olduğu ve çeşitli testlerden geçtiği yetkililerce
açıklanarak bu testler sırasında bazı problemlerin ortaya çıktığı kaydedildi. Ortaya çıkan
problemlerden dolayı tesliminde 4 aylık bir gecikme olacağı ve bu gecikme nedeniyle de
tazminat talebinde bulunulacağı belitiliyor.
UÇAĞIN KABULÜ GERÇEKLEŞMEDĐ
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri'nden yetkililerin yer aldığı kabul heyeti
incelemelerde uçakta bir-iki teknik problem buldu. Bu problem sebebiyle uçağın kabulü
gerçekleşmedi. Bu da 4 aylık gecikme yaşanmasına yol açtı. Gecikmelerde uygulanan
tazminat cezası gündeme geldi ancak cezanın fazla yedek parça ile ödenmesi düşünülüyor.
ÜLKEYE STRATEJĐK DEĞER KATIYOR
Heyet kabul için aynı zamanda yedek parça ve destek ekipmanlarının da hazır olmasını şart
koştu. Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre, A400-M'ye sahip olan ülkeye büyük stratejik
değer katıyor. Uçak ve havalandığında tam teçhizatlı 116 askeri (bir bölük) operasyon
bölgesine indirebiliyor. Zemini uygun olan toprak araziye, zemini hazırlanmış tarlaya bile
inebilen A400-M'in envantere girmesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin taşıma ve nakliye hız
kapasitesi 2 katına çıkacak.
ĐSTANBUL'DAN AMERĐKA'YA DĐREKT UÇUŞ
Gövde montajı Bremen'de nihai montajı da Sevilla'da yapılan A400-M uçağı; zırhlı araçlarla,
helikopter ve obüs topları dahil 37 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Uçağın menzili 8 bin
700 km. Yani Đstanbul'dan kalkıp Amerika'ya ulaşabiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5096.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Telefon Satıcıları Đsyanda
Alınan karar gereği cep telefonlarının kredi kartı ile taksitlendirilmemesine telefon
satıcılarından tepki geldi. Telefon satıcısı Mustafa Sivritepe, “Taksit olmazsa olmaz”
dedi.Kayseri’de, cep telefonu satışı yapan Mustafa Sivritepe,...
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Alınan karar gereği cep telefonlarının kredi kartı ile taksitlendirilmemesine telefon
satıcılarından tepki geldi. Telefon satıcısı Mustafa Sivritepe, “Taksit olmazsa olmaz” dedi.
Kayseri’de, cep telefonu satışı yapan Mustafa Sivritepe, alınan kararın yanlış olduğunu
belirterek kararın satışları olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Vatandaşların bin liralık
telefonu nakit alamayacağını anlatan Sivritepe, şunları söyledi: "12 taksit değil de 6 taksit
uygulaması iyiydi. Böyle olması daha iyiydi ama şuan yapılan bir yanlışlık var. Bunun yanlış
olduğunu devlette biliyordu. Yapacak bir şey de yok. Ama şuan bizi çok etkiliyor. Şuandan
itibaren gündeme geldi.”
Esnafın alınan karardan dolayı muzdarip olduğunun altını çizen Mustafa Sivritepe, sözlerini
şöyle tamamladı: “Bütün esnaf ne yapacağız diye düşünüyor. Taksit olmazsa olmaz. O
yüzden bu durum bizi etkileyecektir ki zaten etkilemeye başladı. Telefon alan kimse yok.
Vatandaşlar nakit verirsem ne yaparım diye düşünüyor. Ortada yapılan bir yanlış var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5097.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kayseri Şoförler Ve Otomobilciler Odası’nda
Seçim
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. Mevcut
Başkan Ali Ateş, şoför esnafının tüm sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.Kadir Has
Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurula, Kayseri Esnaf...
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Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. Mevcut
Başkan Ali Ateş, şoför esnafının tüm sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurula, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri Đl Müdürü Kamil Akçadırcı ile
Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri katıldı.
Divan Başkanlığı’nı Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan’ın
yaptığı genel kurulda konuşan Ali Ateş, göreve geldikleri günden itibaren şoför esnafının
sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi.
Ateş, taksici esnafının şehir dışına çıkmasını engelleyen çalışmalara da gereken tepkiyi
gösterdiklerini ve bu çalışmaların durdurulduğunu bildirdi.
Ali Ateş’in Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın genel kurulunda seçime tek liste ile
gireceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5098.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

186 Bina Yıkıldı, 114'ü Sıra Bekliyor
Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un kendileri açısından en önemli çevre projesi olduğunu
ifade ederek, ''Kayseri'de riskli olduğu tespit edilen...
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Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un kendileri açısından en önemli çevre projesi olduğunu
ifade ederek, ''Kayseri'de riskli olduğu tespit edilen 300 binanın 186'sını yıktık, 114 adedi ise
yıkılmak üzere beklemektedir'' dedi.
Kentsel Dönüşüm konusunda ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Đl
Müdürü Hasan Bebek, şehirlerin marka değerlerini artırmak için hükümet tarafından çıkarılan
ve TBMM'den geçen 6306 sayılı kanun kapsamında Kayseri'de afete hazırlıklı bir Türkiye
için gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını belirterek, ''Bu konuda ilimizde yaklaşık olarak
450 bin civarında konut ve işyeri sayısı olduğunu bilmekteyiz. Bunlarla ilgili olarak risk
durumunun değerlendirilmesi, konut, işyeri ve parsel bazında yapılmamıştır. Ancak bunun
hakkında şunu söyleyebilirim; 2007 yılında yayınlanmış olan 'Deprem Bölgesinde Yapılacak
Yapılar' yönetmeliği kapsamında projeler, projeler içerisindeki taşıyıcı ekipmanların
sistemlerini ve beton mukavemetlerini dikkate aldığımızda 2007 yılından önce yapılmış olan
bütün binalar için bu riskten bahsetmek mümkündür. Fakat kanunun da getirdiği zorunluluk
gereği, maliklerin binalarındaki risk durumunu Bakanlığımızın da görüşü doğrultusunda
anlaşma yoluyla, gönül rızasıyla birlikte kendileri tarafından tespit ettirilmesini
hedeflemekteyiz. Bu konuda ilimizde Bakanlığımızca lisans verilmiş 6 adet firma

bulunmaktadır. Bunlar, Nuh Naci Yazgan ve Erciyes Üniversitesi ile 4 yapı denetim
firmasıdır. Vatandaşlarımız, cüzi bir bedel karşılığında müracaat etmeleri halinde binalarının
risk değerlendirmelerini bu şekilde yapmış olacaklardır'' ifadelerini kullandı.
300 RĐSKLĐ BĐNA
Kayseri'deki lisanslı firmalara yapılan müracaatlar neticesinde şimdiye kadar 300 adet
bağımsız bölümde riskli bina tespit edildiğini, bunların Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğünce
ilan edilmesinden sonra tapuya şerh konulduğunu bildiren Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü
Hasan Bebek, ''Bu 300 binanın 186 adedini yıktık, 114 adedi ise yıkılmak üzere
beklemektedir'' dedi.
Binaların risk analizleri, riskli binaların tespiti ve bu binalarla ilgili yapılan çalışmalar
hakkında da bilgiler veren Hasan Bebek, vatandaşların binalarıyla ilgili her türlü konuda Đl
Müdürlüğünden bilgi alabileceklerini kaydetti.
BĐNASINI, EVĐNĐ YIKANA KĐRA YARDIMI
Anlaşma usulüyle, gönül rızasıyla, Đl Müdürlüğüne müracaat edip binalarının risk tespitini
yaptıran vatandaşlara 18 ay üzerinden aylık 550 TL kira yardımı yaptıklarını belirten Hasan
Bebek, ''Şimdiye kadar 205 aileye toplam 505 bin lira tutarında kira yardımı yapılmıştır. 23
ailemiz ise kira yardımı konusunda gerekli işlemlerini yaptırmışlardır'' dedi.
Kira yardımı konusunda kat maliki olup da içinde kiracı bulunduranların da endişe etmesine
gerek olmadığını bildiren Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, şu bilgileri verdi:
''Malikler eğer içinde kiracılarının bulunduğu bina ya da işyerinin risk tespitini yaptırırlarsa,
içerisindeki kiracıları da mağdur etmiyor kanun. Kendilerine 2 aylık kira bedeli olan 1100 lira
taşınma yardımı ödenmektedir.
Buradaki hedef, dönüşümün vatandaşlarca el birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve afete
hazırlıklı bir Türkiye oluşturmaktır. Bu kapsamda Bakanlığımız çıkarmış olduğu yönetmelikle
birlikte bu kapsamda yapılacak yeni binalar, belediye vergisi, tapu vergisi, veraset intikal
vergisi, noter ve sigorta işlemlerinde tahakkuk edilecek harçlardan muaf tutulmuştur. Bu da
vatandaşımıza önemli bir destek anlamındadır.
Anlaşmalı bir şekilde binalarını yıkan vatandaşlarımız, bizden arzu ederlerse aylık 550 TL
kira yardımı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankadan kullanacakları konut kredisinin faizinin
yarısını da Bakanlığımızdan destek olarak almaktadırlar. Örneğin, yıllık yüzde 8 faizli konut
kredisi kullanıldığında, bu faizin yüzde 4'ünü bakanlığımız ödemektedir. Bu da
vatandaşlarımız için önemli bir yardımdır.''
RĐSK TESPĐTĐ YAPILAN BĐNA 60 GÜN ĐÇĐNDE YIKILMALI
Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, 6306 sayılı kanun gereği, bir apartmanda oturan
herhangi bir kat malikinin müracaatı ile risk analizinin yapılabileceğini öngördüğünü
vurgulayarak, ''Yalnız bu konuda vatandaşların dikkat etmesi gereken husus şudur; biz lisanslı
firmalarımızca risk tespitini yaptığımız andan itibaren tapuya şerh koyduğumuz andan
itibaren, bu binanın 60 gün içerisinde yıkılması gerektiğidir. Vatandaşlarımızın bu konuya çok
dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü riskli olan bina tespit edildiği andan itibaren 60 gün
içerisinde maliki tarafından yıkılmak durumunda. Tespit edildiği takdirde maliki tarafından
yıkılmayan bina, Bakanlığımızca resen yıkılmakta ve yıkım masrafları da ilgilisinden tahsil
edilmektedir. Buradaki maksat, deprem olduğunda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir
binanın, o günü beklemeden yıkılarak yeniden yapılmasını temin etmektir'' diye konuştu.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında yaklaşık 700 milyon TL'lik bir bütçenin vatandaşlara
aktarılmasının sağlandığını ifade eden Hasan Bebek, ''Yani devlet alması gereken vergi ve
harçlardan vazgeçerek üstüne bir de yardımda bulunarak, afete hazır bir Türkiye için önemli
bir adım atmıştır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5099.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet
Özbakkal'dan Kandil Mesajı
demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, mevlit kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Özbakkal, mesajında, "Kendisi insanlığın onuru olan Sevgili Peygamberimizin
(s.a.s.) insanlığa getirdiği varlık anlayışında insan, yaratılmışların...
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demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, mevlit kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.
Özbakkal, mesajında, "Kendisi insanlığın onuru olan Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.)
insanlığa getirdiği varlık anlayışında insan, yaratılmışların en saygını (eşref-i mahlukât) ve
varlığın özüdür, zübde-i âlemdir. Đnsanın fıtrat ve yaratılış itibariyle onurlu bir varlık olması,
Đslâm’ın varlık, bilgi ve değer anlayışını şekillendiren en temel unsurlardan biri olmuştur"
ifadesinde bulundu.
Özbakkal, "Mevlid Kandili, yani Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, ay
takvimine göre doğduğu gecedir. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu’l-Evvel ayının on
ikinci pazartesi gecesi Mekke’de dünyaya gelmiştir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde
sürdürdü:
"Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli
olaylarından birisidir. Çünkü onun dünyaya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer
ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmış, Allah’a
giden yoldan uzaklaştırmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlâk tamamen kokuşmuştu. Kadınlar
esir muamelesi görüyor, bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız çocukları acımasızca diri diri toprağa
gömülüyordu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği
kalkmış gibiydi. Dünyanın birçok köşesi kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. Cihanın ıslahı bir
peygamberin gönderilmesine muhtaçtı. Bütün ümitler, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin
müjdelediği ( Saff Suresi, 6) âhir zaman peygamberine yönelmişti. Bütün dünya, karanlıklar
içinde, bu kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu.
Đşte Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), böyle bir zamanda dünyaya gelmişti. Bu gecenin
sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı. Đnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir
açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meş’alesi olan Sevgili Peygamberimiz’in gönderilişi,
Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “Đçlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan,
kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle
Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklık
içindeydiler.” (Âl-i Đmrân, 164) Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle o, âlemlerin Rabbinden,
“âlemlere rahmet olarak gönderildi.” (Bkz. Enbiyâ, 107)

Âlemlerin Efendisi Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler
söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat,
evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve
bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve
bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber’in yolundan gitmektir. Bu konuda
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana
uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.” (Âl-i Đmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmek, O’nun
Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5100.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Perakende Kanunu Tasarısı Taslağı Konulu
Çalıştay Yapıldı
Perakende Kanunu Tasarısı Taslağı, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen çalıştay ile sektör
temsilcilerine anlatıldı.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Yönetim Kurulu...
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Perakende Kanunu Tasarısı Taslağı, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen çalıştay ile sektör
temsilcilerine anlatıldı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer’in katıldığı çalıştaya, AVM
Yöneticileri, perakende sektörü ile ilgili meslek komitesi üyeleri ve çok sayıda sektör
temsilcisi iştirak etti.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, sektörlerin temsilcileriyle sık sık
bir araya geldiklerini belirtti. Hiçyılmaz, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları üzerine toplantılar
düzenlediklerini kaydetti.
Hiçyılmaz, çalıştayda, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
katıldığı, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” konulu
çalıştayda verilen bilgileri sektör temsilcilerine aktardı.
Başkan Hiçyılmaz, ele alınan taslakla pek çok yeni kavrama hukuki tanım kazandırıldığını ve
illerde “stratejik ticari plan” oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade ederek Ankara’da yapılan
toplantının ardından Kayseri’de sektör temsilcilerini bilgilendirmek için buluştuklarını
kaydetti. Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası olarak düzenledikleri çalıştay ile hazırlanan
‘Perakende Kanunu Tasarısı Taslağı’nın oluşumuna katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade
etti.
Hiçyılmaz, ilgili tarafların buluştuğu çalıştay sonucunda Kayseri’deki sektör temsilcilerinin
görüşlerinin bir rapor haline getirileceğini ve üst kuruluş olan TOBB’a gönderileceğini de

ifade etti. Hiçyılmaz, bu yolla sektör temsilcilerinin görüşlerinin kanun tasarısına daha iyi
yansıtılacağını ve kanunun sektörün beklentilerine uygun çıkacağını kaydetti.
Hiçyılmaz’ın Perakende Kanunu Tasarısı Taslağı ile ilgili geniş bilgi verdiği toplantıda,
Kayseri Ticaret Odası hukuk müşavirliği avukatlarınca perakende kanunu hakkında
katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5101.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Kadir Đnanır Kayseri’de
Türk sinemasının efsane ismi Kadir Đnanır, hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte Kayseri’ye
geldi.Sabah kapvaltısını Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile birlikte yapan Kadir Đnanır ve Jülide
Kural, Vali Orhan Düzgün’ün ev sahipliğinde,...
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir Đnanır, hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte Kayseri’ye
geldi.
Sabah kapvaltısını Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile birlikte yapan Kadir Đnanır ve Jülide
Kural, Vali Orhan Düzgün’ün ev sahipliğinde, Erciyes Dağı’nı gezdi. Erciyes’teki tesislere
hayran kalan Türk sinemasının efsane ismi, Vali Orhan Düzgün ile birlikte Kayseri’yi gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5102.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Halk Otobüsçüleri Genel Kurulu
Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası 5. Genel Kurulu'nda 4 ismin başkanlık için çekişiyor.Đl Özel
Đdare Salonu’nda yapılan genel kurula, oda yöneticileri, üyeler ve davetliler katıldı. 5. Halk
Otobüsçüleri Odası Genel Kurulu’nda mevcut...
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Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası 5. Genel Kurulu'nda 4 ismin başkanlık için çekişiyor.
Đl Özel Đdare Salonu’nda yapılan genel kurula, oda yöneticileri, üyeler ve davetliler katıldı. 5.
Halk Otobüsçüleri Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Arslan’ın yanı sıra, Ahmet

Erkan, Erdal Terkeşli ve Mustafa Fidan aday oldu. Genel kurulda ilk konuşmayı yeniden aday
olan mevcut başkan Ali Arslan yaptı. Diğer adaylara başarılar dileyerek konuşmasına
başlayan Arslan, “Burası adalet ve hizmetin olduğu bir makamdır. BU nedenle belki hizmetin
süresinde iş stresi nedeninden kaynaklı kırgınlıklar olmuştur. Bunlar istemeyerek yapılan
durumlardır. Ben buradan arkadaşlarımın hoşgörüsüne sığınıyorum. Şuan mensubu
bulunduğum Anadolu’nun güzel incisi Kayserimizin gözü üzerimizde. BU yüzden bugün
itişmeye kakışmaya huzur kaçırma günü değil. Bugün birlik ve beraberliğin gösterileceği,
kardeşliğimizin pekiştirileceği ve diğer oda yönetimlerinin imreneceği gündür. Diğer aday
arkadaşlara ve oluşturdukları yönetim kuruluna başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tüm adayların konuşmasının ardından genel kurulda seçime gidildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5103.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’ın
Mevlid Kandili Mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Yıldız, mesajında, Đslamiyet'in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ edilmesini
sağlayan Hazreti Peygamberimizin doğum yıldönümü nedeniyle...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.
Yıldız, mesajında, Đslamiyet'in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ edilmesini sağlayan
Hazreti Peygamberimizin doğum yıldönümü nedeniyle Đslam âlemince kutlanan Mevlid
Kandilinin insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:
"Hazreti Peygamberimiz, biz Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan mükemmel
bir örnek hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi
yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Đnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir
dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin
ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ etmiştir.
Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve
anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek kandil dolayısıyla, başta tüm
hemşehrilerim olmak üzere, Đslam âleminin kandilini tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan,
ülkemiz, Đslam âlemi ve insanlık için mutlu, huzurlu, hoşgörü ve barışın hâkim olduğu günler
nasip etmesini diliyorum.
Bu gecenin getireceği manevi iklimden pay alarak dualarınızın kabulünü Yüce Allah’tan
niyaz ederim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5104.html

Erişim Tarihi: 13.01.2014

50 Bin Fidan Toprak Đle Buluşturulacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı ilkbahar dönemi için ilk etapta 20
bin adet meyve fidanı ile 30 bin adet kastane, çınar, akasya gibi yapraklı ağaç ve çam fidanları
satın aldıklarını söyledi.Ağaçlandırma ve...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı ilkbahar dönemi için ilk etapta 20
bin adet meyve fidanı ile 30 bin adet kastane, çınar, akasya gibi yapraklı ağaç ve çam fidanları
satın aldıklarını söyledi.Ağaçlandırma ve büyük ölçekli parklar çalışmaları ile çevre ve doğa
dostu olduğunu her zaman kanıtlamış bir belediye olarak doğaya önem verdiklerini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Her yıl mahalle halkı ve özellikle mahalle gençleri ve
öğrencilerin katılımı ile binlerce fidanı toprak ile buluşturuyoruz. Sözde değil özünde ve
uygulayıcı doğa dostuyuz. Bu sayede ilçenin harita rengi değişti. Üstelik Melikgazi'nin her bir
tarafı bağ ve sayfiye alanları ile kapladır. Şehir Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu
şehir de çevre ve doğa bütünlüğü sağlanmıştır. Belediye olarak fidanların toprak ile
buluşmasını sağladığımız gibi bunların bakımı, gübrelenmesi ve gerektiğinde budanmasını
sağlayarak gelecek nesillere uzun dönem fayda sağlamasını sağlıyoruz“ dedi.Herkesime ve
her bölgeye değişik fidan alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
bağ, bahçe ve müstakil ev olanlara 20 bin meyve fidanı aldıklarını, park, orta refüj ve
kaldırımlar için ise 30 bin adet yapraklı fidanlar aldıklarını yani ilçenin coğrafi durumuna
göre fidan dikimini gerçekleştireceklerini kaydetti.Özel mülkiyeti olup belediyemize müracaat
edip yollarının açılmasını isteyen vatandaşların hem yollarını açtıklarını ve yol açılması
sırasında kesilen ağaçların yerine fidan diktiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
sözde değil uygulayıcı ve özde bir doğa ve çevre dostu olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5105.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Lokantacılar Ve Pastacılar Odası'nda 15.
Olağan Genel Kurul
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası 15. Olağan Genel Kuruluna gitti.Đl Özel Đdare
Salonu'nda yapılan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'nın 15'inci Olağan Genel
Kurulu’na tek aday olarak mevcut başkan Hayrettin Köse..
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf
Odası 15. Olağan Genel Kuruluna gitti.Đl
Özel Đdare Salonu'nda yapılan Kayseri
Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'nın
15'inci Olağan Genel Kurulu’na tek aday
olarak mevcut başkan Hayrettin Köse ve yönetim kurulunun tek listeyle katıldığı öğrenildi.
Genel Kurula mevcut yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri ve davetliler katıldı.Genel
kurulun hayırlara vesile olmasını dileyen mevcut başkan Hayrettin Köse, “15. Lokantacılar ve
Pastacılar Esnaf Odası’nın Genel Kurulu olarak böylesine anlamlı bir günde olması inşallah
hayırlı günlere vesile olur. Biz esnafımızın her zaman için emrindeyiz biz sıkıntımızı
problemlerimizi biliyoruz bunun üzerine gideceğiz. 2013 yılında yaşanan olaylar bizim
esnafımızın belini kırdı” dedi.Esnafın sıkıntılarını gidermek ve hizmet etmek için
çalışacaklarını kaydeden Köse, “Esnafın yüzde 90’ı kiracı, döviz bazında euro bazında kirada
oturuyor. Problemlerimiz fazla ama yılmadan problemleri çözmeye devam edeceğiz. 530
üyemiz var şuanda hazır bulunan 450 kişi tek adayız. Bununla beraber, 400 kişi kayıt dışı
çalışan var. Bunlara yılmıyoruz yolumuza devam ediyoruz. Beklentilerimiz çağın mesleği. Bu
manada biz önümüzdeki problemleri aşmaya çalışıyoruz. Zaten bunu sizlerle paylaşıyoruz.
Kayıt dışı çalışanlar, ruhsatsız çalışanlar, bunlar bizim sektörün kanayan yarası” şeklinde
konuştu.Kuru fasulyeye gelen zamlara da değinen Köse, “Şuan için kuru fasulyenin kilosu 6
lira. 2 senedir fiyat tarifesinde zam almadık ama muhtemelen 3. aylarda filan yüzde 20
oranında zam gelir. Esnafın ayakta duracak hali kalmadı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5106.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Memur adaylarına müjde 50 bin koruma
memuru alımları başlıyor
Đçişleri Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı koruma memuru alımı için düğmeye
basıldı. Đlk etapta 28 bin 500 koruma memuru alınacak.
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Daha sonra bu sayı 50 bini bulacak. Korumamemurları önemli devlet binaları hassas bölge ve
noktalarda görev yapacak. Ayrıca hizmetingerektirdiği kişi koruma işi de bu görevliler de
olacak. Bunun yanında stadyumlar, spormüsabakaları sınavlar, konser, toplantı gibi
halkınyoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık etkinliklerdede koruma memurları görev
başında olacak.

GENĐŞ YETKĐLER OLACAK
Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfıiçerisinde bulunacak olan koruma memurları
da diğer polisler gibi üniformalı ve silahlı olarak görev yapacak. Ayrıca bu görevliler sivil
olarak da hizmet verebilecek. Koruma memurları polise verilen, durdurma, kimlik sorma,
kontrol, arama, yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, muhafaza altına alma, silah ve zor
kullanma yetkilerine de sahip olacak.
6 YILDA POLĐS OLMA ĐMKANI VAR
-En az lise mezunu olanlar koruma memuru olacak.
-25 yaşından gün almayanlar başvurabilecek.
-Atanacaklar 4 ay süreyle koruma memurluğu eğitimi alacak.
-Eğitim süresince masraflar devletçe karşılanacak.
-Koruma memurluğu kadrolarına atanacaklar, beş yıl süreyle başka kurumlara naklen
atanamayacak.
-En az altı yıl süreyle koruma görevi yapanlar kıdemli koruma memur olabilecek.
-Polisliğe geçiş imkanı da bulunacak.
-Lisans mezunu olanlardan en az bir yıl süreyle kıdemli koruma memuru olanlar polis
memuru olabilecek.
-Bunlara ait kontenjanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca
belirlenecek.
-Kadroda ağırlık taşraya verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5107.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

600 Bin Taşeron Đşçiye Kadro Müjdesi
Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala kamu, taşeron işçilerine kapıyı açmaya hazırlanıyor.
Sayıları 600 bini bulan taşeron işçilerin kamuda kadrolu olması için karar alındığı öğrenildi.
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Ocak sonu ya da şubat ortasına kadar Torba Yasa'ya bir madde eklenerek ya da Bakanlar
Kurulu kararı ile kadro izni çıkacakKamuda sayıları 600 bine yaklaşan taşeron işçilere kadro
yolu açıldı. Edinilen bilgiye göre konu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşüldü
ve karara bağlandı.Ocak sonu ya da şubat başında taşeron işçilerin kadroya alınması
planlanırken bunun için gerekli olan yasal düzenlemenin ya Torba Yasa'ya konularak ya da
Bakanlar Kurulu kararı ile gündeme geleceği öğrenildi.Yıllardır tartışma konusu olan kamuda
çalışan taşeron işçiler ile ilgili, yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala ciddi bir adım atılıyor.
Kamuda çalıştığı halde kamudaki haklardan yararlanmayan taşeron işçilerle ilgili pazarlıklar
uzun süredir devam ediyordu.
KIDEMLERĐ NE OLACAK?
Bu işçilerin bir bölümü taşeronun değil kamunun işini yaptıklarını öne sürerek dava açmış ve
büyük çoğunluğu da bu davaları arka arkaya kazanmıştı. Đşte dava açıp kazananların kamuda
kadrolu olarak işe alınacağı konuşulurken, tamamı için böyle bir çalışma gündeme

geldi. Kamuda sağlık, temizlik, güvenlik ve dağıtım alanlarında çalışan taşeron işçilerin
kadroya geçişi sırasında birikmiş kıdemlerinin ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Geçişin
kıdem tazminatları ile mi yoksa, kıdemler silinerek mi yapılacağı konusunda görüşmeler
sürüyor. Kamu ciddi bir yük olarak gördüğü kıdem tazminatlarını üstlenmeme eğiliminde.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5108.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Mübarek Mevlid Kandili gecesinde nasıl dua
edilmeli?
Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren,
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz
hamd ü senalar olsun.
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Kainatın Đftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı
ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
YA ĐLAHE'L-ALEMĐN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati
genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arzetmek
istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz
asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü
Rahmân!
EY ÇARESĐZLER ÇARESĐ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımızhissettiklerimizden
de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve
yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle
tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed
(aleyhissalatü ve't-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. müslümanlık gelenek ve
göreneklerin darlığına mahkum.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düşünceler
fantezilere emanet.. mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen
bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi!
YA RAB!
Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla
başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin
baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının
kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran

ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde
içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi
kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.
EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!
Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle
bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde
nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne
ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. Đnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her
halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar
elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. Đçimizi Sana
döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz
ya Rabbi!
EY KENDĐSĐNE YÜKSELEN ELLERĐ BOŞ ÇEVĐRMEYEN!
Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana
yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de
gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yolların
amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet
ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna
karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve
şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!
Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve
davranışlardan arındır.. ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut
olmadığın bütün kirli sözlerden temizle..
Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün
şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!
EY TALĐHSĐZLERĐN SIĞINAĞI, EY ÂCĐZLERĐN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLĐLERĐN
TABĐBĐ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENĐ!
Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek,
ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık, havalar boz-bulanık, mağripler
hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış... Đşte böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle
gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit
kapısı, bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında
ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan
kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm
ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.
EY HER DUADA BULUNANA ĐCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!
Şu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana
açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç
olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik"
diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine
gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af
çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına
bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne! Her
yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne
ifade eder ki! Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur.
Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir
kimseyi cevapsız bırakmazsın.
EY YÜCELER YÜCESĐ!

Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz
itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer
hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves;
sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz.
Yığınların rüya ve hülyalarıekonomive refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç,
kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre... Gece ve gündüz
gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık
türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten
renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul
ediyoruz.
EY RAB!
Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden
fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık
duruyor; gözler başkalarının kusur müfettişi.. yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın
ismi var sadece; adalet "sayyâd-ı bîinsaf"ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç
dane gibi bir şey; vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış;
buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat
etme düşüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; her biri birer
gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre
kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna
sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü
durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir
avunma yolu.
Bütün bunlara rağmen ya Rab! , bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip
kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs'atte.
Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!
Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri
kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden
ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp
götürdü; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş,
düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. Var eden
Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz
bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi
mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını
duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.
EY RAB!
Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç
dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından
halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden
kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs
istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.
EY AFFI TECZĐYESĐNĐN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!
Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca günahkarın affedileceği bu mukaddes berat
gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde
yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve
aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isidumanı gelip sinelerimize oturuyor. Đnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden
belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa
çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. Đçimizi Sana döküyor,
kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

Ey yüceler yücesi!
Efendimiz Hazreti Muhammed'e,
Muallâ aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden
dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..
Amin, Amin, Amin... Velhamdü Lillahi Rabbil Alemine'l-Fatiha...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5109.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Gülen Gurubunun amacı ne?
Katil Şaron, ölümünün ardından bütün Đslam alemi tarafından bir kere daha lanetlenirken,
Gülen grubuna bağlı yayın organlarının ölüm haberini veriş şekli ise tartışmalara sebep oldu.
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Bugün TV Şaron’un ölümünü “Ariel Şaron vefat etti” şeklinde duyururken, Today’s Zaman
gazetesinin internet sitesi ise Şaron için Đngilizcede olumlu manada kullanılan ve “çığır
açan”, manasına gelen “trailblazing” ifadesini kullandı. Today’s Zaman, okurlarından gelen
yoğun tepkilerin ardından “trailblazing” ifadesini haber metninden kaldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5110.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Ak Parti Talas Kadın Kolları Mevlid
Kandilinde Kadınları Biraraya Getirdi
AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanlığı’nın organizasyonluğunda, Mevlid Kandili
münasebetiyle program düzenledi.Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olarak kabul edilen
Mevlid Kandili dolayısıyla AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanlığı...
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AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanlığı’nın organizasyonluğunda, Mevlid Kandili
münasebetiyle program düzenledi.
Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili dolayısıyla AK
Parti Talas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, sadece kadınların katıldığı özel bir kandil
programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, AK Parti Đlçe
Başkanı Ragıp Dost, AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, AK Parti Talas
Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır ve davetliler katıldı. Programla ilgili açıklama yapan AK
Parti Talas Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır, Mevlid Kandili’nin Müslümanlar için bayram
gecesi olduğunu söyledi. Çakır, “Bu gece Peygamber efendimizin dünyayı şereflendirdiği
gece. BU gece Allah’ın nurunu tamamladığı gece. Bu gece bayram gecemiz. Bizde O’nu
görmeden iman eden ümmet olarak onun şefaatine mazhar olmak istedik. Ümmeti diyerek
bizi yad eden peygamberimize layık olabilmek için çırpınan ümmetiyiz. Bugün burada
toplanma amacımız onu anlatırken biraz hüzün, biraz tebessüm ve ona olan aşktır. Bizim
peygamberimiz olduğu için çok şükürler ediyoruz ve hoş bir sadayla buradan ayrılmaktır
temennimiz” diye konuştu.
Program çerçevesinde Kuran-ı Kerim tilavetleri ve şiirler okundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5111.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

Özhaseki, Öğrencilerle Erciyes'te Buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kredi ve Yurtlar Kurumu Melikgazi Kız
Yurdu'nda kalan öğrencilerle Erciyes'te buluştu.Eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Erciyes Kardan
Adam Tesisleri'ne gelen Başkan Özhaseki, burada kahvaltı yapan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kredi ve Yurtlar Kurumu Melikgazi Kız
Yurdu'nda kalan öğrencilerle Erciyes'te buluştu.
Eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Erciyes Kardan Adam Tesisleri'ne gelen Başkan Özhaseki,
burada kahvaltı yapan üniversite öğrencilerine eşlik etti.
Daha sonra masaları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Özhaseki, herhangi bir
isteklerinin olup olmadığını sordu ve karşılaştıkları sorunlardan kendilerini haberdar
etmelerini istedi. Öğrenciler de hiçbir sıkıntılarının olamadığını söyleyerek, yurtlarının
önünden üniversiteye düzenlenen otobüs seferlerinden dolayı Başkan Özhaseki'ye teşekkür
ettiler.
Şehrin sosyal-kültürel ve sportif anlamda daha iyi noktalara gelmesi için büyük yatırımlar
yaptıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, Türkiye'nin gerçek anlamdaki tek kayak merkezini
hizmete sunduklarını ifade ederek, "Yazın Harikalar Diyarı, kışın Erciyes, şehrimizin iki
önemli sosyal-kültürel ve sportif mekanı oldu. Burada insanlarımız çok hoş vakit geçiriyorlar.
Erciyes, ülkemizin uluslararası standartlara sahip en önemli kış sporları merkezi haline geldi.

Burada profesyonel sporcuların yanı sıra sizin gibi gezmek eğlenmek isteyenler için de çok
güzel mekanlar, tesisler yaptık. Sizlerle burada bir araya gelmekten dolayı mutluyum" diye
konuştu.
Başkan Özhaseki şubat ayı içerisinde raylı sistem üniversite hattının hizmete gireceğini
belirterek bunun da öğrenciler için ulaşım kolaylığı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Yurt Müdiresi Đnci Çankaya ise her ay şehrin değişik bir noktasına gezi programı
düzenlediklerini ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek
olduğunu ifade ederek "Daha önce de Harikalar Diyarı'na, Kent ve Mimar Sinan Müzesi'ne
geziler düzenlemiştik. Bu tür geziler özellikle şehre dışarıdan gelen öğrenciler için büyük
önem taşıyor. Şehri tanıyorlar, değerlerinden haberdar oluyorlar. Bugün de Erciyes'teyiz ve
Başkanımız bize katılarak bizleri çok mutlu etti. Gösterdiği yakınlık ve sağladığı katkılardan
dolayı teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5112.html
Erişim Tarihi: 13.01.2014

